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RESUMO

Representação é uma noção importante na prática científica. Entre várias
noções de representação encontradas na literatura temos a abordagem
proposta por Roman Frigg e James Nguyen conhecida como acepção DEKI.
Essa visão entende que cientistas representam denotando o sistema-alvo com
um modelo interpretado de tal modo que possa exemplificar propriedades
relevantes para o estudo que, por sua vez, podem ser associadas a
propriedades que serão imputadas ao sistema-alvo. Trata-se de uma
ampliação da ideia de “representação-como” na qual o veículo de
representação representa o alvo como alguma coisa. O propósito deste
trabalho é mostrar como a acepção DEKI se aplica na modelagem de sistemas
complexos por meio de autômatos celulares (AC). Resumidamente, AC são
estruturas definidas em termos de unidades chamadas células que podem
assumir uma quantidade finita de estados e mudá-los a partir de uma regra de
transição que leva em conta os estados de células da vizinhança. Localmente,
tudo que se tem é a mudança de estado das células, mas, em uma
perspectiva global, padrões curiosos emergem, de modo que AC podem ser
usados para modelar aspectos emergentes típicos de sistemas complexos se
interpretados globalmente. Assim, podemos aplicar a acepção DEKI no
seguinte sentido: AC denotam o sistema-alvo sob uma interpretação global de
modo que exemplificam propriedades emergentes que podem ser associadas
por alguma a chave a propriedades emergentes que serão imputadas aos
alvos de interesse. Como exemplos, três casos de aplicação de AC na prática
científica são considerados: na formação de cristais de neve, no espalhamento
de hantavírus em roedores e na expansão urbana da Região Metropolitana de
São Paulo.

Palavras-chave: representação, acepção DEKI, autômatos celulares,
emergência.



ABSTRACT

Representation is an important notion in scientific practice. Among several
notions of representation found in the literature, we have the approach
proposed by Roman Frigg and James Nguyen known as the DEKI account.
This view understands that scientists represent denoting the target system with
a model interpreted in such a way that it can exemplify properties relevant to
the study which, in turn, can be associated with properties that will be imputed
to the target system. It is an expansion of the idea of   “representation-as” in
which the representation vehicle represents the target as something. The
purpose of this work is to show how the DEKI account is applied in the
modeling of complex systems using cellular automata (CA). Briefly, CA are
structures defined in terms of units called cells that can take a finite amount of
states and change them based on a transition rule that takes into account the
states of neighboring cells. Locally, you only have cells changing their states,
but in a global perspective, curious patterns emerge so that CA can be used to
model emergent features typical of complex systems if globally interpreted.
Thus, we can apply the DEKI account in the following sense: CA denote the
target system under a global interpretation so that they exemplify emergent
properties that can be associated by some key to emergent properties that will
be imputed to the targets of interest. As examples, three cases of application
of CA in scientific practice are considered: in the formation of snow crystals, in
the spread of hantaviruses in rodents and in the urban expansion of the
Metropolitan Region of São Paulo.

Keywords: representation, DEKI account, cellular automata, emergence.
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 Introdução 

 A  representação  está  presente  em  diversos  setores  da  vida  humana.  Um 

 simples  desenho  de  boneco  palito  pode  representar  uma  pessoa.  Atores  atuando 

 em  uma  peça  podem  representar  uma  história  real  ou  fictícia.  Até  o  saleiro  na  mesa 

 de  um  restaurante  pode  representar  algo  em  uma  conversa  na  qual  se  deseja 

 explicar  alguma  coisa.  No  contexto  científico,  a  representação  também  é  recorrente. 

 Cientistas  costumam  usar  desenhos,  diagramas,  esquemas,  equações,  simulações 

 de  computador  e  diversos  outros  recursos  como  modelos  que  representam  seus 

 objetos  de  estudo.  Um  globo  pode  representar  o  planeta  Terra,  pedaços  de  plástico 

 em  formato  helicoidal  podem  representar  uma  molécula  de  DNA,  pequenas  peças 

 conectadas  por  pinos  podem  representar  moléculas  orgânicas,  equações  podem 

 representar  relações  entre  grandezas  físicas  e  simulações  computacionais  podem 

 representar  processos  reais.  É  bem  evidente  que  cientistas  estão  profundamente 

 envolvidos  com  representações  e  isso  motivou  a  elaboração  deste  trabalho,  cujo 

 propósito  é  examinar  como  a  representação  se  dá  no  uso  de  ferramentas 

 conhecidas como autômatos celulares na pesquisa científica. 

 Em  uma  descrição  informal  breve  autômatos  celulares  são  estruturas 

 definidas  em  termos  de  uma  distribuição  homogênea  de  divisões  espaciais 

 chamadas  células,  definidas  em  um  espaço  de  uma,  duas  ou  três  dimensões,  que 

 podem  ser  associadas,  cada  uma,  a  um  estado  pertencente  a  um  conjunto  finito  de 

 estados  possíveis.  As  células  se  encontram  em  uma  relação  de  vizinhança,  de 

 modo  que  cada  célula  terá  um  determinado  número  de  células  vizinhas.  Além  disso, 

 uma  função  de  transição  é  definida  para  cada  célula  em  termos  de  seu  estado  e  dos 

 estados  de  suas  vizinhas.  Essa  função  de  transição,  por  sua  vez,  determina  algum 

 estado  do  conjunto  de  estados  que  se  torna  o  novo  estado  da  célula.  Isso  é 

 suficiente para definir um autômato celular. 

 Por  que  uma  estrutura  tão  simples  seria  cientificamente  interessante?  A 

 resposta  é  que  autômatos  celulares  permitem  a  implementação  de  um  algoritmo  no 

 qual  cada  passo  envolve  uma  aplicação  da  função  de  transição  em  todas  as  células 

 usando  os  estados  do  passo  anterior.  Quando  o  algoritmo  é  executado,  padrões 
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 interessantes  podem  ser  identificados  quando  a  evolução  temporal  dos  estados  das 

 células é tomada como um todo. 

 Para  uma  melhor  compreensão,  considere  uma  situação  que  ilustra  como  um 

 autômato  celular  funciona  .  Imagine  que  a  figura  0.1  a  seguir  representa  a  primeira 1

 fileira de uma sala de aula. 

 Figura 0.1 

 Fonte: BERTO; TAGLIABUE, 2017 

 Cada  pequeno  retângulo  da  figura  corresponde  a  um  aluno  que  pode  estar 

 usando  um  chapéu  (se  o  retângulo  estiver  preenchido)  ou  não  (se  o  retângulo  estiver 

 em  branco).  A  partir  disso,  considere  as  seguintes  premissas:  (i)  um  estudante  usará 

 chapéu  no  dia  seguinte  se  um  e  apenas  um  dos  seus  colegas  sentados 

 imediatamente  ao  seu  lado  direito  ou  esquerdo  estiver  usando  um  chapéu  naquele 

 dia  e  (ii)  no  primeiro  dia  de  aula,  apenas  um  estudante  na  cadeira  do  meio  está 2

 usando  um  chapéu.  Assim,  suponha  que  a  configuração  da  fileira  no  primeiro  dia  de 

 aula seja como mostrado na figura 0.2 

 Figura 0.2 

 Fonte: BERTO; TAGLIABUE, 2017 

 Se  a  regra  apresentada  em  (i)  for  rigorosamente  seguida  por  todos  os  alunos, 

 podemos  definir  uma  evolução  espaço-temporal  ao  longo  dos  dias  como  mostrada 

 na figura 0.3, com cada fileira representando os estados dos alunos em um dia. 

 2  Berto  e  Tagliabue  (2017)  oferecem  uma  razão  possível  para  essa  condição  no  contexto  de  uma 
 turma  de  estudantes.  Se  ninguém  ao  seu  lado  está  usando  um  chapéu,  usar  chapéu  está  fora  de 
 moda. Se todos ao seu lado estão usando chapéu, não usar chapéu pode ser uma nova tendência. 

 1  Exemplo dado por Berto e Tagliabue (2017). 
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 Figura 0.3 

 Fonte: BERTO; TAGLIABUE, 2017 

 O  padrão  apresentado  na  figura  0.3  é  curioso  se  levamos  em  conta  a 

 simplicidade  das  regras  envolvidas  na  dinâmica  dos  estudantes  usando  chapéu.  A 

 estrutura  por  trás  dessa  situação  é  exatamente  o  que  se  dá  em  autômatos  celulares. 

 Temos  regras  simples  em  objetos  simples,  mas  quando  a  evolução  dos  estados  é 

 tomada  como  um  todo  tanto  no  espaço  quanto  no  tempo,  padrões  diferenciados 

 podem  ser  encontrados,  padrões  que  simplesmente  não  podem  ser  definidos 

 apenas  com  as  regras  básicas  do  autômato.  Somente  quando  o  desenvolvimento 

 do  sistema  é  tomado  como  um  todo  que  um  novo  padrão  pode  ser  identificado.  Em 

 outras palavras, autômatos celulares podem revelar padrões emergentes. 

 Padrões  emergentes  são  comuns  em  sistemas  complexos.  Pelo  menos 

 desde  a  segunda  metade  do  século  passado,  o  interesse  científico  por  sistemas 

 complexos  vem  aumentando.  Uma  definição  completa  de  sistema  complexo  ainda  é 

 objeto  de  discussão  (LADYMAN;  LAMBERT;  WIESNER,  2013),  mas  há  um  ponto 
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 importante  em  sistemas  desse  tipo  que  chama  atenção:  emergência  de  padrões 

 (HOLLAND,  2014).  Eventualmente,  as  interações  locais  dos  componentes  de  um 

 sistema  alcançam  um  estágio  no  qual  é  possível  identificar  padrões  diferenciados 

 quando  esses  componentes  são  tomados  como  um  todo.  Quando  se  fala  em 

 emergência,  a  intuição  básica  é  que  algo  novo  surge,  algo  no  todo  que  não  pode 

 ser  previsto  considerando  apenas  o  que  se  tem  no  nível  das  partes.  Um  exemplo 

 simples  é  o  comportamento  de  uma  aglomeração  de  veículos  no  trânsito,  situação 

 comum  em  rodovias  movimentadas.  Quando  vemos  carros  se  acumulando  na 

 estrada  formando  um  engarrafamento  podemos  dizer  que  esse  engarrafamento 

 “cresce  para  trás”,  ainda  que  cada  veículo  se  desloque  apenas  para  a  frente.  Só  faz 

 sentido  falar  em  um  crescimento  de  engarrafamento  quando  pegamos  o  sistema 

 como  um  todo,  não  quando  falamos  das  partes.  Apesar  disso,  padrões  emergentes 

 não  precisam  envolver  entidades  substanciais  novas.  Ontologicamente  falando,  o 

 engarrafamento  nada  mais  é  do  que  uma  porção  de  veículos  em  fluxo  lento.  Porém, 

 o  comportamento  global  desses  veículos  é  uma  característica  nova  do  sistema  que 

 só pode ser contemplada quando o sistema inteiro é considerado. 

 Padrões  emergentes  estão  presentes  nos  mais  diversos  campos  da  prática 

 científica  como  física,  química,  economia,  medicina,  neurologia  e  ecologia.  Isso 

 significa  que  há  interesse  científico  em  compreender  esses  padrões.  Como  visto, 

 autômatos  celulares  são  estruturas  que  podem  revelar  padrões  emergentes  e, 

 portanto,  são  candidatos  a  modelos  que  podem  representar  sistemas  com 

 comportamento  emergente.  Assim,  o  tema  principal  deste  trabalho  é  o  seguinte: 

 entender  como  padrões  emergentes  são  representados  no  uso  de  autômatos 

 celulares como modelos na prática científica. 

 O  trabalho  é  dividido  em  quatro  capítulos.  O  primeiro  discute  as  noções  de 

 representação  encontradas  na  literatura  filosófica  e  defende  a  acepção  DEKI 

 proposta  por  Roman  Frigg  e  James  Nguyen  como  a  visão  mais  completa.  O 

 segundo  discute  a  noção  de  emergência  em  geral.  O  terceiro  apresenta  o  conceito 

 de  autômatos  celulares,  além  de  mostrar  como  autômatos  celulares  são  usados  na 

 prática  científica.  Por  fim,  o  quarto  capítulo  mostra  como  aspectos  emergentes 

 aparecem  em  autômatos  celulares  e  explica  como  o  uso  de  autômatos  celulares 

 para representar emergência em sistemas complexos é entendido na acepção DEKI. 
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 Este  trabalho  foi  motivado  principalmente  pelo  fascínio  provocado  pela 

 complexidade  gerada  por  estruturas  tão  simples.  Um  fascínio  compartilhado  por 

 estudiosos  como  Stephen  Wolfram  e  Edward  Fredkin,  ambos  defensores  da  ideia  de 

 um  mundo  com  fenômenos  naturais  complexos  que  podem  ser  explicados  em 

 termos  de  dinâmicas  simples  .  Embora  atualmente  seja  mais  cético  com  respeito  à 3

 ideia  de  um  mundo  redutível  a  mecanismos  tão  simples,  penso  que  a  linha  de 

 pesquisa  em  sistemas  complexos  é  crescente  e  compreender  o  uso  de  estruturas 

 básicas  como  autômatos  celulares  pode  ser  um  passo  importante  para  ampliar 

 reflexões  sobre  representação  e  modelagem  nessa  área.  Espero  que  este  trabalho 

 ofereça alguma contribuição nesse sentido. 

 3  Fredkin,  em  especial,  acredita  que  a  realidade  física  é  fundamentalmente  um  autômato  celular  (cf. 
 FREDKIN,  2003).  Minha  dissertação  de  mestrado  (DIAS,  2017)  tratou  justamente  dessa  tese  de 
 Fredkin. 
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 Capítulo 1 

 Modelos e Representação 

 O  ponto  central  deste  trabalho  é  discutir  em  que  sentido  autômatos  celulares 

 são  usados  como  modelos  para  representar  determinados  tipos  de  sistemas. 

 Modelos  são  usados  na  prática  científica  para  os  mais  diversos  propósitos  e  nas 

 mais  diversas  áreas.  Temos  modelos  de  navios,  aviões,  átomos,  partículas 

 elementares,  organismos,  expansão  cosmológica,  sistemas  econômicos, 

 ecossistemas,  decisões  racionais,  edifícios  e  muito  mais.  Cientistas  costumam 

 empregar  modelos  para  facilitar  sua  compreensão  dos  objetos  de  interesse  e  isso  é 

 possível  na  medida  em  que  os  modelos  representam  os  objetos  em  questão.  Diante 

 disso,  as  noções  de  modelo  e  representação  são  centrais  para  a  construção  da  tese 

 aqui pretendida. 

 Antes  de  iniciar  é  importante  deixar  alguns  pontos  claros.  Primeiro,  não  há 

 necessidade  de  pressupor  modelos  como  os  únicos  meios  de  representação  na 

 ciência  (cf.  FRIGG;  NGUYEN,  2017,  p.  50).  Seria  possível  dizer,  por  exemplo,  que 

 teorias  também  representam  sistemas  de  interesse.  A  relação  entre  teorias  e 

 modelos  é  uma  questão  discutível  ,  mas  o  foco  deste  trabalho  estará  nos  modelos, 4

 já que autômatos celulares são empregados desse modo. 

 Outro  detalhe  é  que  também  não  é  necessário  assumir  que  modelos 

 possuem  apenas  a  função  de  representar.  Modelos  podem  servir  a  outros 

 propósitos  de  interesse  científico,  como  servir  de  mediadores  entre  a  teoria  e  o 

 mundo  (MORGAN  &  MORRISON,  1999)  ou  servir  de  base  para  construir  outros 

 modelos  e  outros  sistemas-alvo  (PESCHARD,  2011).  Não  há  nada  nessas  funções 

 extras  dos  modelos  que  interfira  nos  propósitos  aqui  pretendidos,  afinal,  isso  não 

 muda  o  ponto  de  que  há  muitos  modelos  que  servem  para  fins  de  representação. 

 Nosso foco, novamente, estará no uso de modelos na representação. 

 Em  terceiro  lugar,  também  é  importante  dizer  que  o  assunto  será  tratado  em 

 uma  linguagem  que  assume  um  realismo  mínimo,  no  sentido  de  que  os  sistemas 

 alvo  de  modelagem  existem  independente  de  alguém  representá-los.  Não  será  feita 

 qualquer  defesa  mais  pormenorizada  de  um  realismo  metafísico  que  declare  a 

 4  Ver, por exemplo, Portides (2017) para um panorama desse debate. 
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 existência  de  elementos  independentes  da  mente  humana,  mas  essa  posição  será 

 assumida  por  ser  mais  palatável  ao  senso  comum,  facilitar  o  discurso  e  não  afetar  o 

 raciocínio  geral  da  discussão.  Não  obstante,  aqueles  que  seguem  uma  linha  mais 

 construtivista,  no  sentido  de  acreditar  que  não  há  objetos  independentes  de  uma 

 representação,  ainda  podem  acomodar  o  discurso  aqui  apresentado  sem  grande 

 prejuízo  -  no  que  o  tratamento  realista  apontar  como  representação  de  um  objeto 

 do  mundo  por  um  modelo,  o  construtivista  pode  tratar  como  uma  relação  entre  um 

 modelo  e  outra  representação  ou  objeto  construído  por  alguma  representação, 

 afinal,  mesmo  em  uma  abordagem  construtivista,  um  modelo  e  seu  alvo  não  são 

 idênticos (cf. FRIGG; NGUYEN, 2017, p. 51). 

 Feitas  essas  observações,  segue  a  ordem  do  capítulo.  Na  seção  1.1,  a  noção 

 de  modelo  a  ser  utilizada  neste  capítulo  é  definida  com  mais  precisão.  Na  seção 

 1.2,  são  apresentados  os  cinco  principais  problemas  envolvidos  na  noção  de 

 representação  científica.  Feito  isso,  as  próximas  seções  apresentarão  diferentes 

 abordagens  presentes  na  literatura  filosófica  para  lidar  com  tais  problemas.  A  seção 

 1.3  apresenta  o  Griceanismo  geral,  a  seção  1.4  considera  a  abordagem  de 

 representação  como  similaridade,  a  seção  1.5  considera  a  abordagem  de 

 representação  estruturalista,  na  seção  1.6  é  discutido  o  inferencialismo,  na  seção 

 1.7  é  tratada  a  visão  ficcional  e  a  seção  1.8  mostra  a  visão  da 

 “representação-como”.  Por  fim,  na  seção  1.9  se  argumenta  que  a  representação 

 como  “representar  como”  é  uma  das  linhas  mais  promissoras.  Em  especial,  a 

 abordagem  DEKI  elaborada  por  Frigg  e  Nguyen  aparece  como  uma  das  opções 

 mais  completas  nessa  abordagem  e  é  proposta  como  o  referencial  teórico  base 

 para esta tese. 

 1.1 Modelos 

 O  conceito  de  modelo  é  de  extrema  importância  para  a  prática  científica, 

 embora  essa  relevância  só  tenha  chamado  a  atenção  dos  filósofos  da  ciência  a 

 partir  do  século  XX,  mais  precisamente,  com  a  queda  da  chamada  visão  ortodoxa 

 de  teorias  científicas  .  Em  linhas  muito  breves,  essa  visão  ortodoxa  estava  centrada 5

 5  Para mais detalhes sobre essa visão ortodoxa de teorias, ver Feigl (1970). 
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 em  compreender  teorias  científicas  com  base  na  lógica  de  predicados  de  primeira 

 ordem.  A  partir  da  segunda  metade  do  século  XX,  a  visão  ortodoxa  passa  a  dar 

 espaço  a  outras  concepções  de  teoria  científica,  como  a  visão  historicista, 

 associada  a  nomes  como  Thomas  Kuhn  e  Imre  Lakatos,  interessada  em 

 compreender  a  ciência  a  partir  de  aspectos  históricos,  e  a  visão  semanticista,  onde 

 a  noção  de  teoria  se  torna  mais  rica,  não  se  limitando  apenas  à  lógica  de  primeira 

 ordem,  mas  também  utilizando  diferentes  recursos  além  do  território  lógico  e 

 linguístico,  aproveitando  especialmente  a  noção  de  estrutura.  Aqui,  estrutura  pode 

 ser  entendida  no  sentido  familiar  à  matemática,  no  qual  são  definidos  objetos  e 

 relações  entre  tais  objetos  .  Desse  modo,  diversas  estruturas  podem  ser 6

 empregadas  para  compreender  as  teorias  científicas.  Um  exemplo  seriam  estruturas 

 apoiadas  na  teoria  de  conjuntos,  como  proposto  por  Patrick  Suppes  (1960).  É  no 

 meio dessa visão semanticista que a concepção de modelo ganha mais destaque. 

 Bezerra  (2011)  apresenta  duas  acepções  do  termo  “modelo”  que  podem  ser 

 identificadas  no  contexto  científico.  A  primeira  acepção,  mais  recorrente  na 

 atividade  científica  experimental,  entende  modelos  como  aproximações  ou 

 simplificações  sobre  um  dado  sistema  de  investigação  –  o  modelo  revela  e  destaca 

 certos  aspectos  do  sistema  de  interesse,  enquanto,  conscientemente,  ignora  outros. 

 Os  modelos  dessa  primeira  acepção  podem  ser  chamados  de  modelos 

 representacionais.  Já  na  segunda  acepção,  mais  presente  em  estudos  de  lógica 

 matemática,  modelos  seriam  instâncias  de  estruturas  que  satisfazem  um 

 determinado  conjunto  de  axiomas.  Modelos  nessa  segunda  acepção  podem  ser 

 chamados de modelos instanciais. 

 Um  exemplo  de  modelo  na  primeira  acepção  seria  uma  equação  que  permite 

 definir  a  velocidade  final  de  um  carrinho  de  montanha-russa  descendo  a  partir  de 

 uma  determinada  altura  conhecida.  De  posse  do  valor  dessa  altura  e  da  aceleração 

 da  gravidade  local,  é  possível  definir  a  velocidade  final  do  carrinho  assumindo 

 conservação  de  energia  mecânica.  Contudo,  esse  modelo  deixa  de  lado  muitos 

 fatores  presentes  na  situação  real:  resistência  do  ar,  atrito  entre  o  carrinho  e  os 

 trilhos,  presença  de  vento,  entre  outros.  Não  obstante,  esses  aspectos  podem  ser 

 irrelevantes  para  os  propósitos  do  usuário  do  modelo.  Talvez  o  usuário  seja  um 

 6  O conceito de estrutura será melhor explorado na seção 1.5. 
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 engenheiro  contratado  pelo  parque  que  deseja  apenas  uma  estimativa  mínima  para 

 saber  se  o  carrinho  alcançará  uma  determinada  velocidade.  Nessas  condições, 

 ainda  que,  na  situação  real,  as  forças  dissipativas  não  conservem  a  energia 

 mecânica  do  sistema  carrinho  e  trilhos,  elas  podem  ser  desprezadas  para  as 

 intenções  pretendidas  nesse  caso  e  a  conservação  de  energia  mecânica  pode  ser 

 assumida sem gerar qualquer transtorno para o engenheiro. 

 Um  exemplo  de  modelo  na  acepção  instancial  seria  a  identificação  de  uma 

 estrutura  que  obedeça  os  axiomas  da  teoria  de  grupos.  Segundo  essa  teoria,  um 

 grupo  é  definido  em  termos  de  uma  estrutura  dada  por  um  conjunto  e  uma  𝐴 

 relação  binária  entre  os  elementos  desse  conjunto.  Mais  precisamente,  a  definição *

 de  um  grupo  envolve  os  seguintes  axiomas:  (i)  para  dois  elementos  quaisquer  e  𝑎  𝑏 

 de  ,  também  deve  ser  um  elemento  que  pertence  a  ;  (ii)  há  um  elemento  𝐴  𝑎    *     𝑏  𝐴 

 identidade  em  tal  que,  para  qualquer  elemento  de  ,  temos  que  𝑖  𝐴  𝑎  𝐴 

 e  (iii)  para  cada  elemento  em  ,  há  um  elemento  inverso  𝑖    *     𝑎    =     𝑎    *     𝑖    =     𝑎  𝑎  𝐴 

 em  tal  que  ,  onde  é  o  elemento  identidade.  A  partir  𝑎 − 1  𝐴  𝑎    *  𝑎 − 1    =     𝑎 − 1 *     𝑎    =     𝑖     𝑖 

 desses  axiomas,  podemos  verificar  que  a  estrutura  dada  pelo  conjunto  dos  números 

 inteiros  e  a  operação  de  adição  é  um  caso  de  modelo  da  teoria  de  grupos,  pois 

 satisfaz  os  axiomas  apresentados:  para  quaisquer  dois  números  inteiros,  a  soma 

 deles  também  pertencerá  ao  conjunto;  zero  é  um  elemento  de  identidade  tal  que 

 qualquer  número  inteiro  adicionado  a  zero  resultará  no  próprio  número  e  cada 

 número  positivo  somado  a  um  número  negativo  resultará  no  elemento  de  identidade 

 zero. 

 A  diferença  básica  é  que,  na  primeira  acepção,  quando  dizemos  que  X  é  um 

 modelo  de  Y,  queremos  dizer  que  X  é  a  representação  de  alguma  classe  de  objetos 

 Y,  sejam  eles  fenômenos,  objetos  ou  processos  físicos.  Já  na  segunda  acepção, 

 dizer  que  X  é  um  modelo  de  Y  significa  dizer  que  os  modelos  X  são  uma  classe  de 

 objetos  formais  que  compartilham  o  fato  de  serem  realizações  ou  instâncias  de  um 

 sistema  axiomático  Y.  Assim,  na  primeira  acepção,  modelos  falam  sobre  aquilo  que 

 acontece  no  mundo,  enquanto  na  segunda  acepção,  modelos  são  as  estruturas  nas 

 quais  se  cumpre  a  teoria  Y.  Na  primeira  acepção,  o  modelo  está  em  relação 

 “um-muitos”  com  os  fenômenos  do  mundo,  enquanto,  na  segunda,  modelos  estão 
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 em  uma  relação  “muitos-um”  com  o  sistema  de  axiomas  (cf.  BEZERRA,  2011,  p. 

 589). A figura 1.1 a seguir ilustra isso. 

 Figura 1.1 

 Fonte: BEZERRA, 2011, p. 590 

 Nada  impede  que  um  modelo  instancial  com  relação  a  um  sistema 

 axiomático  seja  representacional  com  relação  a  uma  determinada  classe  de 

 fenômenos.  Como  dito  de  passagem  na  introdução  do  capítulo,  modelos  podem 

 servir  como  intermediários  entre  teorias  e  fenômenos  do  mundo  dentro  de  algumas 

 visões  (e.g.  MORGAN  &  MORRISON,  1999).  Além  disso,  como  veremos  na  seção 

 1.5,  algumas  concepções  entendem  que  modelos  representam  justamente  em 

 virtude  de  estruturas.  Seja  como  for,  nosso  problema  principal  será  compreender 

 em  que  sentido  um  modelo  pode  representar  um  aspecto  do  mundo,  estamos 

 interessados  mais  na  relação  com  o  mundo  do  que  em  instanciações  de  sistemas 

 formais.  Em  outras  palavras,  pretendemos  examinar  o  problema  da  representação 

 no contexto científico. 

 1.2 Problemas da representação científica 

 Antes  de  apresentar  qualquer  abordagem  de  representação  é  conveniente 

 mostrar  o  tipo  de  questão  envolvida  em  um  estudo  filosófico  da  representação 

 científica.  Não  há  apenas  um  problema  de  representação,  mas  uma  família  de 
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 problemas  que  uma  acepção  de  representação  científica  com  modelos  deve  lidar. 

 Frigg  e  Nguyen  (2017)  listam  cinco  questões  principais  que  toda  acepção 

 envolvendo modelos representações deve dar conta. 

 Um  primeiro  ponto  é  que  modelos  representam  uma  parte  ou  aspecto 

 selecionado  do  mundo  que  servirá  como  sistema-alvo  (  target  system  )  do  modelo. 

 Sendo  assim,  uma  primeira  questão  fundamental  é  determinar  em  virtude  do  que 

 um  modelo  é  representação  de  alguma  outra  coisa  (cf.  FRIGG;  NGUYEN,  2017,  p. 

 51).  Para  entender  isso  melhor,  pense  em  uma  pintura  como  A  Leitora  de 

 Jean-Honoré Fragonard mostrada na figura 1.2 abaixo. 

 Figura 1.2 

 Fonte: Wikipedia.org 

 Vemos  imediatamente  que  a  pintura  mostra  uma  jovem  com  vestido  amarelo 

 lendo  algum  livro.  A  questão  é:  por  que  a  pintura  representa  essa  jovem  nesse 

 estado?  Em  si  mesma,  a  pintura  não  passa  de  manchas  de  tinta  colocadas  em  uma 

 tela  em  uma  certa  configuração.  Como  esse  arranjo  de  manchas  representa  algo 

 além  disso?  Uma  questão  semelhante  pode  ser  feita  no  contexto  da  prática 

 científica.  Modelos,  antes  de  representarem  átomos,  partículas,  economias  ou 

 relações  ecológicas,  são  estruturas,  equações,  cenários  fictícios  ou  objetos  físicos. 

 O  que,  então,  faz  com  que  essas  estruturas,  equações,  ficções  ou  objetos  físicos 

 representem  algo  além  deles  mesmos?  Quais  as  condições  necessárias  e 

 suficientes  para  o  modelo  representar  um  sistema-alvo?  Ou,  em  uma  linguagem 
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 mais  técnica,  dado  um  modelo  M  e  um  sistema-alvo  A  o  que  preenche  a  lacuna  na 

 sentença  “M  representa  A  se  e  somente  se  ______”?  (cf.  FRIGG;  NGUYEN,  2017,  p. 

 51). 

 Quando  se  considera  a  prática  científica  há  uma  condição  claramente 

 necessária  para  qualquer  acepção  de  representação  por  modelos:  os  modelos 

 devem  representar  de  tal  modo  que  seja  possível  formar  hipóteses  sobre  os 

 sistemas-alvo.  Em  outras  palavras,  podemos  declarar  algo  sobre  os  sistemas-alvo 

 por  meio  dos  modelos.  Isso  é  o  que  se  pode  chamar  de  condição  de  raciocínio 

 surrogativo  (cf.  FRIGG;  NGUYEN,  2017,  p.  51),  onde  raciocínio  surrogativo 

 (  surrogative  reasoning  ),  termo  empregado  por  Swoyer  (1991),  indica  justamente  o 

 tipo  de  inferência  que  usamos  para  traduzir  resultados  obtidos  pelo  estudo  de  um 

 objeto  que  representa  para  resultados  que  podem  ser  aplicados  ao  que  é 

 representado. Nas palavras do autor: 

 “Usando  números  para  representar  os  tamanhos  de  objetos 
 físicos,  podemos  representar  fatos  sobre  os  objetos 
 numericamente,  performar  cálculos  de  vários  tipos,  então 
 traduzir  os  resultados  de  volta  em  uma  conclusão  sobre  os 
 objetos  originais.  Em  tais  casos  usamos  um  tipo  de  coisa  como 
 substituto  de  nosso  pensamento  sobre  outra  e  isso  é  o  que 
 vamos  chamar  de  raciocínio  surrogativo  .”  (SWOYER,  1991,  p. 
 449). 

 Se  o  uso  de  modelos  para  representar  no  contexto  científico  segue  essa 

 condição  de  raciocínio  surrogativo,  então  eles  podem  nos  dizer  algo  sobre  a 

 natureza  do  sistema-alvo  por  representarem.  Ocorre  que  esse  tipo  de  raciocínio 

 pode  se  dar  em  diversos  outros  casos  que  ultrapassam  o  escopo  da  prática 

 científica.  Mapas,  diagramas,  desenhos,  pinturas  e  fotografias  também  podem 

 oferecer  acesso  epistêmico  a  aspectos  dos  itens  que  representam.  Ao  olhar  para  o 

 mapa  da  cidade  de  São  Paulo,  por  exemplo,  posso  descobrir  onde  fica  a  Praça  da 

 Sé  -  aprendo  algo  sobre  a  cidade  sem  explorar  a  própria  cidade.  Raciocínio 

 surrogativo,  portanto,  não  é  uma  exclusividade  de  modelos  representacionais  no 

 meio  científico.  Diante  disso,  uma  proposta  de  Contessa  (2007)  seria  considerar  a 

 representação  com  modelos  na  prática  científica  como  um  caso  especial  de 
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 representação  epistêmica,  isto  é,  um  tipo  de  representação  entre  outros  que  admite 

 raciocínio  surrogativo.  Assim,  esse  primeiro  problema  de  representação  é  agora 

 compreendido  como  o  problema  da  representação  epistêmica  e  não  apenas 

 representação  em  geral.  Sua  solução  consiste  em  encontrar  um  preenchimento 

 adequado  para  a  lacuna  da  sentença  “M  é  uma  representação  epistêmica  de  A  se  e 

 somente  se  ______”  (cf.  FRIGG;  NGUYEN,  2017,  p.  52).  Podemos  chamar  essa 

 sentença  bicondicional  de  esquema  de  representação  epistêmica  ou,  simplesmente, 

 “esquema-RE”. 

 Se  há  mais  de  uma  forma  de  representação  epistêmica  e  a  representação  por 

 modelos  na  prática  científica  é  apenas  uma  delas,  então  a  questão  que  se 

 apresenta  é:  em  que  sentido  a  representação  científica  por  modelos  é  diferente  de 

 outras  formas  de  representação  epistêmica?  Isso  é  o  que  podemos  chamar  de 

 problema  da  demarcação  da  representação  (cf.  FRIGG;  NGUYEN,  2017,  p.  52). 

 Alguns  autores  (e.g.  CALLENDER;  COHEN,  2006)  são  céticos  quanto  à 

 possibilidade  de  resolver  esse  problema.  Na  literatura  sobre  representação  não  é 

 raro  se  assumir  que  representação  por  modelos  não  difere  fundamentalmente  de 

 outras  formas  de  representação  epistêmica  ou  que  não  temos  condições  de 

 estabelecer  um  critério  claro  de  demarcação  (cf.  FRIGG;  NGUYEN,  2017,  p.  52). 

 Porém,  essas  suposições  não  são  tão  óbvias  e  algumas  qualificações  devem  ser 

 notadas no esquema-RE para justificá-las. 

 Uma  primeira  consideração  é  que  geralmente  se  assume  que  a  relação  entre 

 M  e  A  no  esquema  depende  apenas  de  propriedades  intrínsecas  de  M  e  A,  não 

 incluindo  qualquer  outra  propriedade  ou  objeto  externo  a  eles.  No  entanto,  não  há 

 qualquer  impedimento  para  haver  outros  fatores  envolvidos  na  relação.  Intenções 

 do  usuário,  padrões  de  precisão  e  outros  propósitos  variados  também  podem  ser 

 relevantes  na  relação  de  representação  epistêmica  (cf.  FRIGG;  NGUYEN,  2017,  p. 

 52). 

 Antes  de  apresentar  uma  segunda  consideração,  um  terceiro  problema  de 

 representação  já  pode  ser  introduzido  aqui.  Supondo  que  exista  um  critério  que 

 permita  distinguir  representação  epistêmica  científica  de  outras  formas  de 

 representação  epistêmica,  nem  todas  as  representações  epistêmicas  de  linha 

 científica  serão  do  mesmo  tipo.  Um  modelo  de  escala  da  asa  de  uma  avião,  por 
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 exemplo,  representa  a  asa  do  avião  de  um  modo  diferente  de  como  um  modelo 

 matemático  do  corte  transversal  da  asa  representa.  São  ambos  casos  de 

 representação  por  modelos  na  prática  científica,  mas  são  estilos  distintos  de 

 representação.  Determinar  quais  estilos  existem  e  como  podem  ser  caracterizados  é 

 o  que  se  pode  chamar  de  problema  do  estilo  de  representação  (cf.  FRIGG; 

 NGUYEN,  2017,  p.  53).  Sempre  é  possível  pensar  em  novos  estilos  de 

 representação  conforme  a  ciência  avança  e  dificilmente  pode  se  dizer  que  o 

 problema  do  estilo  terá  uma  solução  definitiva,  porém  isso  leva  a  pensar  em  uma 

 segunda consideração sobre o esquema-RE. 

 Uma  preocupação  relevante  sobre  o  esquema-RE  é  que  geralmente  se 

 assume  nesse  esquema  que  representação  é  um  conceito  monolítico,  tornando 

 impossível  distinguir  entre  diferentes  formas  de  representação.  O  próprio 

 bicondicional  apresentado  para  definir  o  esquema  convida  a  preencher  uma  lacuna 

 que  só  pode  ser  preenchida  uma  vez.  Porém,  se  há  diferentes  tipos  de 

 representação,  então  seria  possível  preencher  a  lacuna  várias  vezes  de  diversas 

 maneiras.  Não  somos  forçados  a  admitir  que  diferentes  estilos  são  meras  variações 

 de  um  conceito  único  de  representação.  Isso  significa  que  o  esquema-RE  é  mais 

 flexível do que parece (cf. FRIGG; NGUYEN, 2017, p. 53). 

 Há  mais  de  um  modo  de  entender  essa  flexibilidade.  Poderíamos,  por 

 exemplo,  preencher  a  lacuna  com  uma  disjunção  com  quantos  termos  se  desejar, 

 cada  um  correspondendo  a  um  tipo  diferente  de  critério  de  representação. 

 Alternativamente,  poderíamos  trocar  o  esquema-RE  por  vários  esquemas 

 particulares,  cada  um  tratando  de  um  tipo  diferente  de  representação  epistêmica 

 (“M  é  uma  representação  epistêmica  x  de  A  se  e  somente  se  _____  ”,  “M  é  uma 

 representação  epistêmica  y  de  A  se  e  somente  se  _____  ”,  e  assim  por  diante).  Isso 

 permite  incluir  no  esquema  uma  grande  variedade  de  estilos.  A  relação  que  conecta 

 M,  A  e  os  fatores  relevantes  para  a  representação  epistêmica  também  poderia  ser 

 como  uma  relação  abstrata  apresentada  de  diferentes  maneiras.  Seria  como  a 

 propriedade  de  cor  -  um  objeto  pode  ser  vermelho,  azul  ou  de  alguma  outra  cor.  No 

 caso  do  esquema-RE,  a  relação  de  representação  epistêmica  entre  M  e  A  se  dá  em 

 virtude  de  uma  relação  abstrata  C  que  conecta  M,  A  e  os  fatores  relevantes.  C, 

 porém,  é  uma  relação  que  pode  ser  satisfeita  de  vários  modos.  Isso  mantém  uma 

 14 



 uniformidade  no  esquema-RE,  ao  contrário  do  tratamento  anterior,  no  qual  o 

 esquema  era  dividido  em  várias  outras  versões  particulares.  Seja  como  for, 

 conclui-se  que  é  possível  entender  a  representação  epistêmica  de  formas  variadas 

 que  admitem  a  grande  diversidade  de  estilos.  Qual  delas  é  a  melhor  dependerá  de 

 outros  comprometimentos  filosóficos  (cf.  FRIGG;  NGUYEN,  2017,  p.  53).  Essa 

 flexibilidade  torna  difícil  estabelecer  exatamente  a  demarcação  entre  a 

 representação  epistêmica  científica  e  não-científica.  Mesmo  que  se  tenha  uma 

 demarcação  desse  tipo,  a  representação  epistêmica  científica  ainda  pode  ser  feita 

 em diferentes estilos. 

 Outro  problema  envolvendo  representação  epistêmica  por  modelos  é  definir 

 os  padrões  de  precisão,  já  que  algumas  representações  são  mais  precisas  do  que 

 outras.  No  contexto  atual,  o  modelo  da  mecânica  quântica  é  uma  representação 

 mais  precisa  do  átomo  do  que  o  modelo  Thomson,  por  exemplo.  Como  definimos 

 esse  grau  de  precisão?  Isso  é  o  que  se  pode  chamar  de  problema  dos  padrões  de 

 precisão  da  representação.  A  resposta  dessa  pergunta  pode  depender  de  contexto, 

 afinal,  dependendo  do  modelo  e  dos  propósitos  do  usuário  do  modelo,  a 

 representação  pode  ser  mais  ou  menos  precisa  (cf.  FRIGG;  NGUYEN,  2017,  p.  53). 

 Seja  como  for,  em  um  dado  contexto,  até  que  ponto  a  representação  é  precisa? 

 Para  responder  isso,  é  preciso  levar  em  conta  algumas  condições  de  adequação  na 

 representação. 

 Uma  primeira  condição  é  que  deturpação  (  misrepresentation  )  seja  possível. 

 Essa  é  uma  inferência  simples,  já  que,  se  há  representações  precisas,  então 

 também  há  representações  menos  precisas  e  deturpadas  de  alguma  forma.  Assim, 

 se  M  não  retrata  A  precisamente,  então  é  uma  deturpação,  mas  não  uma 

 não-representação  (cf.  FRIGG;  NGUYEN,  2017,  p.  54).  Representar  mal  ou  de  modo 

 pouco  preciso  é  diferente  de  não  representar.  Um  modelo  ainda  pode  ser  uma 

 representação  do  alvo,  mesmo  que  sua  representação  seja  péssima  em  termos  de 

 precisão.  As  teorias  de  representação,  portanto,  devem  levar  em  conta  essa 

 possibilidade de deturpação. 

 Uma  outra  condição  relacionada  é  que  um  modelo  pode  apresentar  uma 

 representação  deturpada  no  sentido  de  não  possuir  um  sistema  alvo.  Considere, 

 por  exemplo,  modelos  de  entidades  como  éter  e  flogisto.  Hoje,  é  aceito  que  éter  e 
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 flogisto  não  existem.  Ainda  assim,  cientistas  do  passado  empregavam  modelos 

 para  essas  entidades.  Diante  disso,  uma  teoria  de  representação  também  deve  nos 

 mostrar como entender esses modelos sem alvo (cf. FRIGG; NGUYEN, 2017, p. 54). 

 Outro  fator  que  deve  ser  levado  em  conta  aqui  é  a  direcionalidade  da 

 representação.  Todos  os  modelos  representam  seus  alvos,  mas  nem  todos  os  alvos 

 representam  modelos.  O  desenho  de  um  olho  humano  no  consultório  de  um 

 oftalmologista  pode  ser  usado  para  representar  o  meu  olho,  mas  o  meu  olho 

 certamente  não  representa  o  desenho.  Há,  portanto,  uma  direcionalidade  essencial 

 na  relação  de  representação.  Essa  é  a  condição  de  adequação  da  direcionalidade 

 (cf. FRIGG; NGUYEN, 2017, p. 54). 

 Há  também,  para  alguns  modelos  científicos,  uma  preocupação  com  a 

 matemática.  Muitos  modelos  são  altamente  matematizados  e  seus  aspectos 

 matemáticos  são  de  extrema  importância  para  o  seu  papel  representacional.  A 

 aplicabilidade  da  matemática  é  um  ponto  que  não  pode  ser  ignorado  quando  se 

 pensa  na  precisão  de  uma  representação,  afinal,  disciplinas  científicas  como  a  física 

 mostram  com  muita  clareza  como  noções  matemáticas  se  adequam  bem  ao  mundo 

 empírico.  Isso,  por  sinal,  é  um  problema  filosófico  bem  famoso:  por  que  a 

 matemática  se  aplica  tão  bem  às  ciências  empíricas?  Embora  essa  discussão 7

 apareça  mais  no  campo  da  filosofia  da  matemática,  ela  também  é  de  suma 

 importância  na  filosofia  da  representação  científica,  configurando  uma  quarta 

 condição  de  adequação  que  pode  ser  chamada  de  condição  da  aplicabilidade 

 matemática (cf. FRIGG; NGUYEN, 2017, p. 54). 

 Além  de  todas  essas  questões,  há  um  outro  problema  importante:  o 

 problema  ontológico.  Essa  é  a  questão  que  procura  compreender  que  tipo  de  objeto 

 os  modelos  são.  Seriam  descrições,  estruturas  na  teoria  dos  conjuntos,  objetos 

 fictícios  ou  alguma  outra  coisa?  Evidentemente,  não  precisamos  pressupor  que 

 todos  os  modelos  sejam  do  mesmo  tipo.  Alguns  modelos  são  claramente  objetos 

 físicos  (como  maquetes  e  miniaturas  de  aviões)  e  outros  são  claramente  imateriais, 

 como  equações  e  estruturas  matemáticas.  Uma  teoria  de  representação  pode 

 assumir  diferentes  tipos  de  modelos  ou  até  argumentar  que,  no  fim  das  contas,  não 

 há  modelos  reais  e  tudo  envolve  apenas  processos  mentais  dos  usuários  (e.g. 

 7  Wigner (1960) é uma conhecida discussão sobre esse problema. 
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 LEVY,  2015).  O  que  se  exige  é  que  se  tenha  uma  noção  clara  do  que  se  quer  dizer 

 com  as  entidades  envolvidas  em  um  processo  de  modelagem  (cf.  FRIGG;  NGUYEN, 

 2017, p. 54). 

 Em  resumo,  qualquer  teoria  de  representação  por  modelos  deve  lidar  com 

 cinco problemas principais (cf. FRIGG; NGUYEN, 2017, p. 54-55): 

 1.  Apresentar  uma  resposta  ao  problema  da  representação  epistêmica  (isto  é, 

 preencher  a  lacuna  do  esquema-RE  dado  pela  sentença  “O  modelo  M  é  uma 

 representação epistêmica de um alvo A se e somente se ______”). 

 2.  Tomar  uma  posição  com  respeito  ao  problema  da  demarcação 

 representacional  (isto  é,  dizer  se  a  representação  epistêmica  no  contexto  científico 

 difere ou não de outras formas de representação epistêmica). 

 3.  Responder  ao  problema  do  estilo  (mostrar  quais  estilos  de  representação 

 estão disponíveis e como podem ser caracterizados). 

 4.  Formular  padrões  de  precisão  (dizer  o  que  torna  uma  representação  mais 

 ou menos precisa). 

 5.  Enfrentar  o  problema  ontológico  (dizer  que  tipo  de  objetos  são  os 

 modelos). 

 Respostas  satisfatórias  às  cinco  questões  acima  também  devem  lidar  com 

 cinco condições de adequação (cf. FRIGG; NGUYEN, 2017, p. 55), a saber: 

 1.  Condição  de  raciocínio  surrogativo  (mostrar  como,  ao  representarem  seus 

 alvos, os modelos nos permitem derivar hipóteses a respeito desses alvos). 

 2.  Possibilidade  de  deturpação  (se  o  modelo  M  não  representa  o  alvo  A 

 precisamente, então é uma deturpação, mas ainda é uma representação). 

 3.  Modelos  sem  alvo  (como  explicar  que  modelos  sobre  entidades 

 inexistentes sejam casos de representação científica?). 

 4.  Requerimento  de  direcionalidade  (modelos  são  sobre  alvos,  mas  alvos  não 

 são, em geral, sobre modelos). 

 5.  Condição  de  aplicabilidade  matemático  (no  caso  de  modelos  baseados  na 

 matemática, como explicar que eles se aplicam ao mundo empírico?). 

 Frigg  e  Nguyen  (2017,  p.  55)  organizam  o  debate  sobre  representação 

 científica  nesses  termos.  Isso  não  significa  que  todo  filósofo  interessado  nesse  tema 

 encara  a  discussão  nessa  mesma  classificação.  Trata-se  apenas  de  uma  divisão 
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 heurística  útil  para  um  estudo  mais  claro.  Os  autores  nem  sempre  respondem  essas 

 questões  exatamente  dentro  dessa  separação  e  muitas  vezes  suas  abordagens 

 lidarão  com  mais  de  um  desses  problemas  conectados.  De  fato,  a  literatura  sobre  o 

 assunto  da  representação  é  bastante  vasta  e  diferentes  propostas  foram 

 apresentadas.  Diante  disso,  o  propósito  das  próximas  seções  será  olhar  para 

 diferentes  alternativas  apresentadas  pelos  filósofos  para  lidar  com  todas  essas 

 questões.  Para  tanto,  seguimos  o  elaborado  estudo  feito  por  Frigg  e  Nguyen  (2017, 

 2020) a respeito do tema. 

 1.3 Griceanismo Geral e Decreto Estipulativo 

 Uma  primeira  linha  de  investigação  dos  problemas  de  representação 

 científica  pode  ser  encontrada  em  Callender  e  Cohen  (2006).  Basicamente,  essa 

 linha  de  pensamento  considera  que  a  representação  científica  não  possui  qualquer 

 diferença  em  relação  a  outras  formas  de  representação,  como  a  artística  ou  a 

 literária.  Simplesmente  não  há  qualquer  problema  especial  de  representação 

 científica  (cf.  CALLENDER;  COHEN,  2006,  p.  67).  Assim,  lidar  com  representação 

 científica  envolve  apenas  lidar  com  representação  em  geral.  Callender  e  Cohen  se 

 apoiam  em  uma  tese  conhecida  como  “Griceanismo  Geral”  (GG)  ,  cuja  ideia  central 8

 é  que  a  maioria  das  representações  que  encontramos  derivam  do  status 

 representacional  de  um  núcleo  privilegiado  de  representações  (cf.  CALLENDER; 

 COHEN, 2006, p. 70). Nas palavras dos autores: 

 “A  visão  Griceana  Geral  consiste  em  dois  estágios.  Primeiro,  ela 
 explica  os  poderes  representacionais  de  representações  derivadas  de 
 representações  fundamentais;  segundo,  ela  oferece  alguma  outra 
 história  para  explicar  representação  para  os  portadores  fundamentais 
 de conteúdo.” (CALLENDER; COHEN, 2006, p. 73). 

 Segundo  os  autores,  apenas  o  segundo  estágio  de  aplicação  dessa  visão 

 exige  uma  reflexão  filosófica  mais  profunda  e  ela  cabe  mais  à  filosofia  da  mente  do 

 que  à  filosofia  da  ciência,  pois  entender  como  a  representação  em  geral  se  dá  é 

 algo  que  exige  uma  compreensão  de  como  a  mente  humana  trabalha.  No  que  diz 

 8  O nome remete ao filósofo da linguagem Paul Grice (1913-1988). 
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 respeito  à  representação  científica,  o  que  está  envolvido  é  apenas  o  primeiro 

 estágio  de  aplicação  da  visão  GG,  já  que  se  trata  de  um  tipo  derivado  de 

 representação  que  pode  se  reduzir  à  representação  mental  por  um  ato  de 

 estipulação (cf. FRIGG; NGUYEN, 2017, p. 55). Nas palavras dos autores: 

 “O  saleiro  na  mesa  de  jantar  pode  representar  Madagascar?  É  claro 
 que  pode,  enquanto  você  estipular  que  o  primeiro  representa  o 
 segundo  (...).  Sua  mão  esquerda  pode  representar  a  Forma  platônica 
 da  beleza?  Claro,  enquanto  você  estipular  que  a  primeira  representa  a 
 segunda  (...).  Na  história  que  estamos  contando,  portanto, 
 virtualmente  qualquer  coisa  pode  ser  estipulada  para  ser  um  veículo 
 representacional  para  a  representação  de  virtualmente  qualquer  coisa 
 (...);  os  poderes  representacionais  dos  estados  mentais  são  tão 
 amplos  que  eles  podem  trazer  outras  relações  representacionais  entre 
 relações  arbitrárias  por  mera  estipulação.  O  resultado  é  que,  uma  vez 
 que  se  tenha  pago  reconhecidamente  a  taxa  única  de  fornecer  uma 
 metafísica  de  representação  para  estados  mentais,  instâncias 
 posteriores  de  representação  se  tornam  extremamente  baratas.” 
 (CALLENDER; COHEN, 2006, pp. 73-74) 

 A  ideia  central  é  que  representação  é  fundamentalmente  um  processo  mental 

 e  qualquer  outra  forma  de  representação  pode  ser  trivialmente  derivada  desse  fato. 

 Assim,  a  resposta  que  Callender  e  Cohen  oferecem  para  o  esquema-RE  pode  ser 

 resumida  em  um  decreto  estipulativo  (  stipulative  fiat  ).  Para  eles,  um  modelo  M 

 representa  epistemicamente  um  alvo  A  se  e  somente  se  o  usuário  do  modelo 

 estipula que M representa A (cf. FRIGG; NGUYEN, 2017, p. 55). 

 Uma  questão  envolvida  no  decreto  estipulativo  é  decidir  se  estipulação  é 

 suficiente  para  estabelecer  uma  relação  denotacional,  uma  relação  mais  fraca  que  a 

 representacional.  Isso  remete  a  um  problema  de  filosofia  da  linguagem  com  respeito 

 à  denotação.  Se  estipulação  é  tudo  que  importa,  então,  quando  o  personagem 

 Humpty  Dumpty  de  Lewis  Carroll  diz  que  a  palavra  “glória”  significa  “um  belo  e 

 demolidor  argumento”,  isso  bastaria  para  esgotar  aquilo  que  a  palavra  denota  (cf. 

 FRIGG;  NGUYEN,  2017,  pp.  55-56).  Não  entraremos  nos  pormenores  desse 

 problema  aqui,  mas,  à  primeira  vista,  parece  que  uma  estipulação  bruta  não  é 

 suficiente  para  determinar  denotação.  Talvez  contexto,  jogos  de  linguagem  ou 

 alguma  outra  coisa  seja  necessária  para  tanto.  Seja  como  for,  se  exige  incluir  outros 

 fatores,  então  apenas  a  estipulação  não  basta  para  lidar  com  denotação  (cf.  FRIGG; 
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 NGUYEN,  2017,  p.  56).  E,  se  a  relação  de  representação  é  mais  forte  do  que 

 simples denotação, tampouco será suficiente para representação. 

 Ainda  que  seja  suficiente,  há  uma  questão  talvez  até  mais  saliente:  o  caminho 

 parece  fácil  demais.  Se  representação  é  uma  questão  de  simples  estipulação,  por 

 que  cientistas  têm  tanto  trabalho  para  encontrar  modelos  satisfatórios?  Um  cientista 

 não  poderia  simplesmente  pegar  um  saleiro,  como  no  exemplo  da  citação  acima,  e 

 estipular que ele representa um átomo? (cf. FRIGG; NGUYEN, 2017, p. 55). 

 Mesmo  sem  entrar  no  contexto  científico,  há  também  uma  dificuldade  em 

 compreender  o  lugar  do  raciocínio  surrogativo  em  geral,  em  entender  como 

 podemos  retirar  alguma  inferência  de  uma  mera  estipulação.  Suponha  que 

 estipulamos  o  saleiro  representando  a  ilha  de  Madagascar.  Como  isso  poderia 

 ensinar  algo  sobre  Madagascar?  Se  não  poderia,  então  o  decreto  estipulativo  não 

 pode  dar  conta  de  representações  epistêmicas,  visto  que  raciocínio  surrogativo  é 

 um  item  necessário  nesse  tipo  de  representação.  Se  poderia,  então  como  isso  pode 

 ser  feito  apenas  com  estipulação?  Dizer  que  podemos  aprender  que  Madagascar 

 está  a  leste  de  Moçambique  assim  como  o  saleiro  está  à  direita  do  frasco  de  azeite 

 invoca  aspectos  que  vão  além  da  estipulação,  como  analogia.  Sendo  assim,  o 

 decreto estipulativo não basta para lidar com a questão do raciocínio surrogativo. 

 A  resposta  de  Callender  e  Cohen  é  simplesmente  dizer  que  algumas 

 representações  são  mais  úteis  do  que  outras.  Não  é  útil  para  um  cientista  estipular 

 que  um  saleiro  representa  um  átomo,  ainda  que  possa  fazer  isso.  Só  que  essa 

 questão  da  utilidade  não  está  relacionada  com  a  questão  da  representação.  Dizem 

 os autores: 

 “Questões  sobre  a  utilidade  desses  veículos  de  representação  são 
 questões  sobre  a  pragmática  das  coisas  que  são  veículos 
 representacionais,  não  questões  sobre  seu  status  representacional 
 per se  .” (CALLENDER; COHEN, 2006, p. 75)  . 

 Em  outras  palavras,  Callender  e  Cohen  afirmam  que  discussões  sobre 

 utilidade,  se  nossas  estipulações  podem  ou  não  nos  ensinar  algo,  saem  da  esfera 

 da  discussão  de  representação.  A  condição  de  raciocínio  surrogativo,  nesse  caso, 

 seria  uma  questão  pragmática.  Porém,  mesmo  que  se  trate  de  uma  questão 

 pragmática,  parece  claramente  relevante  à  discussão  sobre  representação  e  é 
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 perfeitamente  razoável  indagar  como  essa  condição  é  cumprida  (cf.  FRIGG; 

 NGUYEN,  2017,  p.  56).  Se  o  decreto  estipulativo  não  é  suficiente  para  lidar  com 

 essas  questões,  então  não  é  uma  resposta  muito  completa  para  o  problema  da 

 representação epistêmica. 

 Ainda  que  o  decreto  estipulativo  conectado  à  visão  GG  seja  incompleto,  a 

 visão  GG  não  precisa  ser  totalmente  rejeitada,  já  que  ela  requer  apenas  alguma 

 explicação  de  como  representações  derivadas  estão  relacionadas  com 

 representações  fundamentais,  não  exigindo  que  essa  explicação  seja  de  algum  tipo 

 específico,  como  estipulação  (cf.  FRIGG;  NGUYEN,  2017,  p.  56).  Relembrando,  a 

 visão  GG  sustenta  que  há  uma  classe  privilegiada  de  representações  básicas  e  as 

 outras  representações  derivam  dessa  classe.  O  que  precisamos  é  mostrar  em  que 

 sentido  se  dão  as  representações  mais  básicas  e  como  as  outras  representações 

 são  derivadas  delas.  Muitas  abordagens  de  representação  estão  próximas  dessa 

 linha,  mas  exploram  a  questão  em  mais  detalhes  do  que  um  simples  decreto 

 estipulativo,  mesmo  que  também  considerem  aspectos  como  as  intenções  do 

 usuário do modelo. 

 1.4 Similaridade 

 Uma  segunda  concepção  de  representação  é  a  concepção  da  similaridade, 

 cuja  principal  ideia  é  que  modelos  representam  seus  alvos  em  virtude  de  serem 

 similares  ou  semelhantes  a  eles  em  algum  sentido  (cf.  FRIGG;  NGUYEN,  2017,  p. 9

 57).  É  uma  concepção  abrangente,  abarcando  não  apenas  modelos  científicos,  mas 

 outros  veículos  de  representação,  como  pinturas,  fotografias  e  esculturas.  De  fato,  a 

 escultura  de  um  personagem  histórico  como  Dom  Pedro  II  apresenta  aspectos 

 semelhantes  a  essa  figura  da  história  do  Brasil,  assim  como  uma  fotografia  da  torre 

 Eiffel  apresenta  alguma  similaridade  com  a  torre  propriamente  dita.  Semelhança, 

 portanto,  não  é  uma  exclusividade  de  modelos  aplicados  no  campo  científico.  Giere, 

 um  dos  representantes  dessa  linha,  diz  que  a  visão  da  similaridade  cobre  modelos 

 científicos  juntamente  com  palavras,  equações,  diagramas,  gráficos,  fotografias  e, 

 cada  vez  mais,  imagens  geradas  por  computador  (cf.  GIERE,  2004,  p.  743).  Na 

 9  “Similaridade” e “Semelhança” serão tratados aqui como sinônimos. 
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 concepção  de  representação  por  similaridade,  não  há  algo  de  especial  na 

 representação  científica.  Os  mesmos  mecanismos  aparecem  tanto  na 

 representação  científica  quanto  em  outras  formas  de  representação.  A  diferença 

 está  no  contexto  em  que  a  representação  aparece,  bem  como  nos  propósitos  do 

 usuário  do  veículo  de  representação.  A  concepção  de  similaridade  também  possui 

 seu  próprio  tratamento  para  a  questão  de  raciocínio  surrogativo  (cf.  FRIGG; 

 NGUYEN,  2017,  p.  57-58):  se  o  modelo  M  e  o  alvo  A  apresentam  aspectos 

 similares,  então  é  esperado  descobrir  algo  sobre  A  a  partir  de  M.  Não  obstante,  o 

 modo  como  essa  concepção  lida  com  outras  questões  de  representação  é  mais 

 problemático. 

 Começando  com  o  olhar  que  a  concepção  da  similaridade  tem  para  o 

 problema  do  esquema-RE.  A  enunciação  mais  simples  do  esquema-RE  nessa 

 concepção seria o seguinte: 

 (Similaridade-1)  Um  modelo  científico  M  representa  um  alvo  A  se  e  somente 

 se M e A são similares. 

 Nelson  Goodman  (1976,  pp.  4-5)  aponta  uma  conhecida  objeção  a  essa 

 enunciação  com  base  nas  diferenças  de  propriedades  lógicas  entre  representação  e 

 similaridade:  enquanto  similaridade  é  simétrica  e  reflexiva,  a  representação  não  é. 

 Se  um  objeto  A  é  similar  a  um  objeto  B,  então  B  também  é  similar  a  A,  assim  como 

 um  objeto  A  é  evidentemente  similar  a  si  mesmo.  Isso  mostra  simetria  e 

 reflexividade  na  relação  de  similaridade.  Mas  isso  não  ocorre  na  representação.  Se 

 a  pintura  de  um  vaso  representa  um  vaso  em  especial,  aquele  vaso  não 

 necessariamente  representa  a  fotografia,  assim  como  a  fotografia  nem  sempre 

 representa  ela  mesma.  Falta,  portanto,  simetria  e  reflexividade  na  relação  de 

 representação.  Alguns  autores,  porém,  acreditam  que  a  similaridade  pode  não  ser 

 simétrica  em  alguns  casos.  Tversky  (1977),  por  exemplo,  comenta  que  é  possível 

 entender  que  a  Coreia  do  Norte  é  mais  similar  à  China  do  que  a  China  é  similar  à 

 Coreia  do  Norte.  Isso  levanta  algumas  questões  que  exigem  uma  análise  mais 

 profunda  da  noção  de  similaridade.  Antes  de  fazer  isso,  é  importante  notar  que, 

 mesmo  admitindo  que  a  similaridade  seja  assimétrica,  isso  não  resolve  o  problema 
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 com  a  reflexividade.  Além  disso,  há  um  outro  problema  nessa  definição.  Sem  uma 

 noção  mais  clara  de  similaridade,  é  possível  dizer  que  qualquer  coisa  pode 

 representar  qualquer  outra  coisa,  pois  todas  as  coisas  apresentam  um  mínimo  de 

 similaridade  entre  si.  Minha  mão  e  o  tentáculo  de  um  polvo,  por  exemplo,  são 

 similares  no  sentido  de  que  ambos  permitem  agarrar  um  objeto  pequeno.  Se  a 

 similaridade  é  tão  abrangente,  então  não  ajuda  tanto  a  entender  o  que  é  a 

 representação.  Sendo  assim,  se  um  adepto  da  concepção  de  similaridade  deseja 

 seguir  essa  linha,  deve  apresentar  uma  definição  do  esquema-RE  mais  restritiva. 

 Um  caminho  possível  seria  estabelecer  um  conjunto  de  aspectos  relevantes  e  uma 

 escala  que  determina  em  quais  aspectos  e  em  que  grau  M  é  similar  a  A.  Isso  pode 

 ser resumido na enunciação a seguir: 

 (Similaridade-2)  Um  modelo  científico  M  representa  um  alvo  A  se  e  somente 

 se M e A são similares nos aspectos relevantes e no grau relevante. 

 Nessa  versão  do  esquema-RE,  a  similaridade  fica  restrita  a  certos  aspectos 

 em  um  certo  grau,  eliminando  assim  a  trivialidade  da  relação  de  similaridade. 

 Apesar  disso,  os  problemas  com  respeito  à  simetria  e  reflexividade  continuam  com 

 a inclusão de mais alguns novos problemas. 

 Um  primeiro  problema  é  que  mesmo  se  houver  uma  restrição  com  respeito 

 às  similaridades  relevantes,  isso  ainda  não  implica  que  haja  uma  representação  (cf. 

 FRIGG;  NGUYEN,  2017,  p.  59).  Considere  um  experimento  mental  proposto  por 

 Putnam  (1981,  pp.  1-3).  Uma  formiga  caminhando  pela  areia  deixa  um  rastro  cujo 

 traço  se  assemelha  ao  rosto  de  Winston  Churchill.  O  rastro  da  formiga  é  um 

 desenho  que  representa  Churchill?  Segundo  Putnam,  a  resposta  é  não,  pois  a 

 formiga  não  teve  qualquer  intenção  em  desenhar  o  ministro  britânico  enquanto 

 caminhava  e  essa  ocorrência  não  teve  qualquer  relação  causal  com  Churchill.  O 

 rastro  apresenta  similaridades  com  o  rosto  de  Churchill,  mas  dificilmente  diríamos 

 que  a  formiga  fez  uma  representação  dele.  Isso  indica  que  similaridade  não  é 

 suficiente para representação. 

 Um  segundo  problema  é  uma  dificuldade  em  conciliar  o  critério  de 

 deturpação  comentado  na  seção  1.2  (cf.  FRIGG;  NGUYEN,  2017,  p.  59).  Em  uma 
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 deturpação  o  veículo  apresentaria  propriedades  que  não  são  similares  ao  alvo  em 

 seus  aspectos  relevantes  nos  graus  relevantes.  Pela  definição  Similaridade-2,  isso 

 significa  que  uma  deturpação  não  é  um  caso  de  representação,  mas,  como  visto, 

 deturpação não é o mesmo que não-representação. 

 Um  terceiro  problema  é  a  possibilidade  de  haver  representações  de  objetos 

 não  existentes  (cf.  FRIGG;  NGUYEN,  2017,  p.  59).  Um  quadro  pode  representar  um 

 dragão,  assim  como  um  modelo  científico  pode  representar  o  éter  ou  o  flogisto. 

 Como  um  veículo  pode  ter  similaridades  com  um  alvo  que  simplesmente  não 

 existe?  Se  não  há  éter,  então  não  faz  sentido  dizer  que  um  modelo  do  éter  possui 

 similaridades com o éter. 

 Uma  alternativa  para  lidar  com  essas  dificuldades  é  complementar  o 

 esquema-RE  da  similaridade  com  alguma  condição  adicional.  Uma  dessas 

 condições  poderia  exigir  que  o  veículo  denote  o  alvo  (cf.  FRIGG;  NGUYEN,  2017,  p. 

 59). Assim, a enunciação do esquema seria: 

 (Similaridade-3):  Um  modelo  científico  M  representa  um  alvo  A  se  e  somente 

 se M e A são similares nos aspectos e graus relevantes e, além disso, M denota A. 

 A  denotação  ajuda  a  resolver  problemas  ligados  à  reflexividade  e  simetria, 

 pois  a  denotação,  ao  contrário  da  similaridade,  possui  uma  direcionalidade  -  uma 

 palavra  pode  denotar  uma  coisa  sem  que  essa  coisa  denote  a  palavra.  No  entanto, 

 os  problemas  com  a  deturpação  e  a  representação  de  alvos  que  não  existem 

 continua (cf. FRIGG; NGUYEN, 2017, p. 59). 

 Um  outro  caminho  para  lidar  com  esses  problemas,  próximo  do  que  é 

 trabalhado  em  Giere  (1988),  é  considerar  que  alguma  hipótese  teórica  H  determina, 

 por  meio  de  asserções,  em  que  sentido  modelo  e  alvo  são  similares.  Isso  seria  uma 

 quarta variação do esquema-RE (Similaridade-4): 

 (Similaridade-4)  Um  modelo  científico  M  representa  um  alvo  A  se  e  somente 

 se  uma  hipótese  teórica  asserta  que  M  e  A  são  similares  nos  aspectos  e  graus 

 relevantes. 
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 Essa  nova  versão  do  esquema  evita  o  problema  da  deturpação,  pois  sendo  H 

 uma  hipótese,  então  não  há  expectativas  de  que  as  asserções  feitas  em  H  sejam 

 verdadeiras  -  se  forem,  a  representação  é  precisa,  mas,  se  não  forem,  é  uma 

 deturpação.  Resolve  o  problema  da  referência  do  veículo  ao  alvo,  pois  a  hipótese 

 diz  de  antemão  que  o  veículo  está  representando  o  alvo.  Também  resolve  o 

 problema  da  direcionalidade,  pois  H  pode  ser  compreendida  como  introduzindo 

 uma  assimetria  que  não  está  presente  na  mera  similaridade  -  a  asserção  diz  que  M 

 representa  A,  mas  não  o  contrário.  Resta  ainda  o  problema  da  representação  sem 

 alvo  -  se  o  éter,  por  exemplo,  não  existe,  então  não  é  possível  haver  hipóteses 

 corretas sobre ele (cf. FRIGG; NGUYEN, 2017, p. 60). 

 Deixando  a  questão  dos  alvos  inexistentes  de  lado  por  enquanto,  há  um 

 outro  ponto  importante  que  é  preciso  notar  aqui.  As  asserções  de  H  não  são  feitas 

 sozinhas,  são  trazidas  por  aqueles  que  trabalham  com  representações,  como 

 cientistas  (cf.  FRIGG;  NGUYEN,  2017,  p.  60).  Giere  (1988)  faz  isso  lembrando  que 

 para  um  modelo  representa  um  alvo  na  medida  que  um  agente  utiliza  o  modelo 

 como  veículo  de  representação  com  certos  propósitos.  O  agente,  portanto,  pode 

 propor  as  hipóteses  teóricas  que  determinam  por  meio  de  asserções  em  que 

 sentido  modelo  e  alvo  são  similares  em  seus  aspectos  relevantes.  A  partir  disso,  é 

 possível  elaborar  uma  quinta  enunciação  do  esquema-RE  para  similaridade 

 (Similaridade-5) que complementa a anterior: 

 (Similaridade-5)  Um  modelo  científico  M  representa  um  alvo  A  se  e  somente  se  há 

 um  agente  G  que  usa  M  para  representar  um  sistema-alvo  A  propondo  uma 

 hipótese  teórica  H  especificando  uma  similaridade  (nos  aspectos  e  graus  relevantes) 

 entre M e A para um propósito P. 

 Essa  é  uma  versão  que  carrega  todas  as  virtudes  da  Similaridade-4,  mas 

 explica  a  origem  das  hipóteses  teóricas.  Segundo  Frigg  e  Nguyen  (2017),  essa  é  a 

 versão  mais  completa  de  esquema-RE  da  concepção  de  similaridade.  Ainda  assim, 

 restam  problemas.  Vale  lembrar  que  a  questão  dos  alvos  inexistentes  permanece. 

 Outra  dificuldade  é  que  a  introdução  de  ações  e  propósitos  torna  o  papel  da 

 similaridade  secundário.  Giere  (2004,  p.  747)  diz  que  a  similaridade  é  o  meio  mais 
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 importante  para  que  cientistas  possam  usar  seus  modelos  como  veículos  de 

 representação,  mas  provavelmente  não  é  o  único.  Isso  sugere  que  o  mérito  da 

 representação  está  mais  em  como  os  cientistas  atuam  do  que  na  similaridade 

 propriamente  dita.  Certamente,  a  similaridade  não  é  o  caminho  mais  perfeito  para 

 uma  enunciação  do  esquema-RE.  Não  obstante,  vejamos  como  a  concepção  da 

 similaridade lida com outras questões de representação. 

 Se  propriedades  relevantes  podem  ser  delineadas  de  diferentes  maneiras, 

 isto  é,  se  o  modelo  M  representa  um  alvo  T  na  medida  em  que  são  similares  de 

 algum  modo,  então  o  modo  escolhido  estabelece  o  estilo  da  representação. 

 Somado  a  isso,  se  M  e  T  são,  de  fato,  similares  nesse  modo,  no  grau  relevante 

 especificado,  então  a  representação  se  torna  precisa.  Isso  responde  às  questões  de 

 estilo  e  precisão  da  representação  (cf.  FRIGG;  NGUYEN,  2017,  p.  62).  Por  exemplo, 

 se  M  e  T  são  similares  em  suas  estruturas  causais,  então  temos  um  estilo  de 

 representação para modelagem causal. 

 Um  problema  evidente  nessa  discussão  é  que  ainda  não  foi  apresentado  uma 

 análise  mais  profunda  do  que  exatamente  a  similaridade  é.  Foi  dito  que  duas  coisas 

 podem  ser  similares  em  certos  aspectos  e  em  um  certo  grau,  mas  o  que  significa, 

 exatamente,  dizer  que  duas  coisas  são  similares?  Algumas  acepções  de 

 similaridade  são  sugeridas  na  literatura,  tendo  a  acepção  geométrica  e  a  acepção 

 por contraste como principais exemplos (cf. FRIGG; NGUYEN, 2017, p. 62). 

 A  acepção  geométrica  sugerida  em  Shepard  (1980)  relaciona  os  objetos  com 

 posições  de  um  espaço  multidimensional  baseado  em  valores  associados  às 

 propriedades  dos  objetos.  Assim,  o  grau  de  similaridade  entre  dois  objetos  pode  ser 

 entendido  como  uma  função  dependente  da  distância  entre  pontos  do  espaço 

 associados  aos  objetos.  O  problema  com  essa  acepção  é  a  suposição  de  que 

 valores  podem  ser  atribuídos  a  todos  os  aspectos  relevantes  aos  juízos  de 

 similaridade,  o  que  não  é  muito  próximo  da  realidade  (cf.  FRIGG;  NGUYEN,  2017,  p. 

 62). 

 A  acepção  por  contraste  tenta  superar  essa  dificuldade.  Proposta  em  Tversky 

 (1977),  essa  acepção  foi  aprimorada  e  aplicada  à  filosofia  da  ciência  por  Weisberg 

 (2012,  2013).  Para  uma  descrição  resumida  da  acepção  de  Weisberg,  considere  um 
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 conjunto  de  propriedades  relevantes.  Seja  (tal  que  )  o  conjunto  de ∆ ∆
 𝑀    

∆
 𝑀    

⊆ ∆

 propriedades  de  que  são  instanciadas  pelo  modelo  M  e  (tal  que  )  o ∆ ∆
 𝑇    

∆
 𝑇    

⊆ ∆

 conjunto  de  propriedades  de  instanciadas  pelo  sistema-alvo  T.  Seja  uma  função ∆  𝑓 

 de  classificação  (  ranking  function  )  que  atribui  um  número  real  a  cada  subconjunto 

 de  .  Um  exemplo  simples  de  função  de  classificação  seria  atribuir  a  cada  conjunto ∆

 o  número  de  propriedades  do  conjunto,  mas  formas  de  atribuição  mais  complexas, 

 como  dar  diferentes  pesos  a  diferentes  propriedades,  podem  ser  estabelecidas  (cf. 

 FRIGG;  NGUYEN,  2017,  p.  63).  Com  base  nisso,  o  grau  de  similaridade  entre  M  e  T 

 pode ser dado pela seguinte equação (cf. WEISBERG, 2012, p. 788): 

 𝑆    ( 𝑀 ,     𝑇 )   =    θ    𝑓    (∆
 𝑀    

 ∩    ∆
 𝑇    

)   −       α    𝑓    (∆
 𝑀    

−    ∆
 𝑇    

)   −    β 𝑓 (∆
    𝑇 

−    ∆
 𝑀    

)

 Onde,  ,  e  são  pesos  que  podem,  em  princípio,  assumir  qualquer  valor. α β θ

 Segundo  Weisberg  (2012,  p.  788),  essa  equação  fornece  uma  pontuação  de 

 similaridade  que  permite  estabelecer  juízos  comparativos  de  similaridade 

 Basicamente,  a  equação  pode  ser  interpretada  como  uma  comparação  entre  as 

 propriedades  que  o  modelo  e  o  alvo  possuem  em  comum  e  as  propriedades  que 

 eles não possuem em comum  . 10

 Algumas  questões  surgem  dessa  acepção  de  similaridade.  A  primeira  delas  é 

 como  o  conjunto  de  propriedades  pode  ser  especificado  (cf.  FRIGG;  NGUYEN, ∆

 2017,  p.  63).  Segundo  Weisberg  (2013,  p.  149),  não  há  regras  gerais  para  isso:  os 

 elementos  de  podem  depender  de  contexto,  conceitualização  do  alvo  ou ∆

 objetivos  teóricos  do  cientista.  O  mesmo  pode  ser  dito  sobre  a  função  de 

 classificação  e  os  pesos:  todos  serão  determinados  por  fatores  como  contexto, 

 conceitos e propósitos. 

 Independente  das  escolhas  feitas  nesses  critérios,  a  equação  de  Weisberg 

 possui  pontos  interessantes  que  dão  conta  de  certas  questões  já  mencionada, 

 como  a  assimetria.  S  permite  uma  assimetria  de  similaridade,  pois  quando  , α   ≠    β

 é  possível  que  M  seja  similar  a  T  de  modo  distinto  de  T  sendo  similar  a  M.  S 

 10  S  pode  variar  entre  quaisquer  dois  valores  e  pode,  inclusive,  ser  normalizado  para  acomodar  seus 
 valores  no  intervalo  entre  0  e  1.  Para  um  aprofundamento  dos  detalhes  técnicos  dessa  equação,  ver 
 o capítulo 8 de Weisberg (2013). 
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 também  propicia  um  critério  de  maximalidade:  algo  é  maximamente  similar  a  si 

 mesmo  e  todo  outro  objeto  será  mais  ou  menos  similar  .  A  acepção  de  Weisberg 11

 encontrará  uma  carência  na  questão  do  estilo.  A  equação  S  não  nos  diz  nada 

 substantivo  sobre  como  acomodar  diferentes  estilos  de  representação.  Isso  poderia 

 derivar  das  diferentes  propriedades,  pesos  e  funções,  mas,  como  dito,  todas  elas 

 dependem  de  questões  externas  à  acepção.  Não  encontramos  nenhuma 

 classificação  de  estilos  representacionais  nessa  linha  (cf.  FRIGG;  NGUYEN,  2017,  p. 

 63). 

 A  acepção  de  Weisberg  lida  bem  com  a  questão  da  precisão  de 

 representação?  Weisberg  (2013,  p.  147)  comenta  que  uma  função  propicia  𝑆    ( 𝑀 ,     𝑇 )

 padrões  de  fidelidade  em  relação  ao  alvo.  Porém,  Parker  (2015,  p.  273)  diz  que  a 

 visão  de  similaridade  de  Weisberg  não  captura  a  similaridade  no  nível  das 

 propriedades  em  si  mesmas.  Imagine  que  um  hidrante  e  um  caminhão  de 

 bombeiros  apresentam  similaridade  no  sentido  de  que  ambos  são  vermelhos, 

 porém  não  no  mesmo  tom.  A  equação  de  Weisberg  mostra  o  grau  de  similaridade 

 entre  o  caminhão  e  o  hidrante  apenas  até  o  ponto  de  que  ambos  possuem  cores 

 similares,  mas  não  aprofunda  a  similaridade  dos  tons  de  vermelho  entre  os  dois. 

 Ajustes  poderiam  ser  feitos  à  equação  para  acomodar  essa  observação,  como 

 incluir  um  intervalo  numérico  relacionado  às  propriedades  envolvidas  (PARKER, 

 2015),  mas  isso  não  seria  plenamente  satisfatório.  Primeiro,  se  simplicidade  é 

 desejável,  isso  faria  a  acepção  perder  valor,  pois  tornaria  a  abordagem  cada  vez 

 mais  complexa.  Segundo,  a  acepção  de  Winsberg  ainda  ficaria  devendo  uma 

 descrição  para  similaridade  entre  propriedades  qualitativas  que  não  são  plenamente 

 capturadas por descrições quantitativas (cf. FRIGG; NGUYEN, 2017, p. 64). 

 Uma  última  questão  diz  respeito  a  como  uma  concepção  de  representação 

 por  similaridade  pode  lidar  com  o  estatuto  ontológico  dos  modelos.  Supondo  que 

 modelos  sejam  similares  aos  seus  alvos  de  acordo  com  o  que  é  especificado  nas 

 hipóteses  teóricas,  então  modelos  devem  ser  o  tipo  de  coisa  que  pode  apresentar 

 similaridade  (cf.  FRIGG;  NGUYEN,  2017,  p.  64).  Isso  não  é  um  grande  problema 

 para  modelos  materiais  como  um  globo  terrestre  ou  modelos  de  moléculas  com 

 11  Mais  formalmente,  S  (A,  A)  ≥  S  (A,  B)  para  quaisquer  objetos  A  e  B,  enquanto  A  ≠  B  (cf. 
 WEISBERG, 2013, p. 154). 
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 bolinhas  e  varetas,  pois  eles  pertencem  ao  mesmo  tipo  ontológico  de  seus  alvos: 

 são  objetos  materiais.  O  problema  maior  se  dá  com  modelos  que  Thomson-Jones 

 (2012)  chama  de  não-concretos.  Não  é  uma  questão  fácil  determinar  o  que  são 

 modelos  não-concretos.  No  mínimo,  diríamos  que  são  objetos  abstratos  no  sentido 

 de  não  se  encontrarem  no  espaço  e  no  tempo  .  Nessa  lista  de  objetos  incluímos 12

 objetos  matemáticos  puros  como  números  e  conjuntos.  Assim,  o  uso  de  equações 

 matemáticas  como  modelos  representacionais,  como  a  lei  da  gravitação  de  Newton 

 sendo  usadas  para  representar  o  movimento  da  Lua  ao  redor  da  Terra,  envolveriam 

 a  similaridade  entre  um  objeto  não-concreto  e  um  objeto  concreto.  Se  é  o  caso, 

 então  não  é  claro  como  um  objeto  que  nem  mesmo  está  no  espaço  e  no  tempo 

 pode  instanciar  as  propriedades  especificadas  pelas  hipóteses  teóricas  (cf.  FRIGG; 

 NGUYEN,  2017,  p.  65).  Uma  das  soluções  mais  promissoras  é  encarar  tais  modelos 

 como  objetos  fictícios,  mas  isso  nos  afasta  da  concepção  da  similaridade  e  nos 

 aproxima  de  uma  concepção  ficcional  que  será  tratada  em  mais  detalhes  na  seção 

 1.7. 

 1.5 Concepção estruturalista 

 Uma  terceira  opção  para  entender  a  representação  por  modelos  é  a 

 concepção  estruturalista.  Essa  concepção  deriva  do  crescimento  da  visão 

 semanticista  de  teorias  na  segunda  metade  do  século  20  .  Originalmente,  a  visão 13

 semanticista  foi  mais  um  conjunto  de  ideias  voltadas  para  entender  a  estrutura  das 

 teorias  do  que  uma  acepção  de  representação  por  modelos.  Não  obstante,  modelos 

 são  itens  de  grande  importância  para  a  visão  semanticista,  já  que,  nessa  linha, 

 teorias  são  entendidas  como  coleções  de  modelos.  Algumas  questões  que  surgem 

 a  partir  disso  envolvem  compreender  o  que  são  os  modelos  e  como  representam  o 

 mundo.  A  resposta  da  visão  semanticista  é  que  modelos  são  estruturas  que 

 13  O contexto de surgimento da visão semanticista foi comentado na seção 1.1. 

 12  “No  mínimo”,  pois  é  logicamente  possível  haver  objetos  fora  do  espaço  e  do  tempo  que  não  são 
 abstratos.  Por  exemplo,  se  Deus  existe  de  acordo  com  as  tradições  teístas  clássicas,  então  há  um 
 ser  que  pode  se  encontrar  fora  do  espaço  e  do  tempo,  mas  também  pode  criar  coisas  que  estão  no 
 espaço  e  no  tempo,  entrando  em  uma  relação  causal  com  objetos  espaço-temporais.  Se  objetos 
 abstratos  não  são  causalmente  efetivos,  Deus  seria  transcendente  sem  ser  abstrato  (cf.  CRAIG, 
 2017, p. 8). 
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 representam  seus  alvos  por  meio  de  algum  tipo  de  mapeamento,  uma  associação 

 entre  os  componentes  envolvidos  (cf.  FRIGG;  NGUYEN,  2017,  p.  66).  Esse  modo  de 

 conceber  a  representação  é  o  que  se  chama  de  concepção  estruturalista.  Assim, 

 em  termos  do  esquema-RE,  o  modelo  M  representa  epistemicamente  o  alvo  T  se  e 

 somente se M for uma estrutura com algum mapeamento em T. 

 Duas  vantagens  já  podem  ser  prontamente  identificadas  na  concepção 

 estruturalista  (cf.  FRIGG;  NGUYEN,  2017,  p.  66).  A  primeira  delas  é  que  já  temos 

 uma  resposta  direta  para  a  questão  do  raciocínio  surrogativo:  o  mapeamento  entre 

 os  modelos  e  os  alvos  possibilitam  que  o  cientista  converta  verdades  encontradas 

 no  modelo  em  verdades  encontradas  no  alvo,  o  que  é  justamente  raciocinar  de 

 modo  surrogativo.  A  segunda  envolve  a  questão  da  aplicabilidade  matemática,  já 

 que,  se  matemática  envolve  o  estudo  de  estruturas  de  acordo  com  alguns  autores 

 (e.g.  SHAPIRO,  2000),  então  é  fácil  para  um  cientista  que  segue  a  concepção 

 estruturalista  admitir  que  modelos  matemáticos  se  aplicam  aos  seus  alvos  em 

 virtude dos mapeamentos entre estruturas. 

 Apesar  dessas  vantagens,  uma  primeira  tarefa  para  a  concepção 

 estruturalista  é  apresentar  uma  definição  adequada  de  estrutura.  Cotidianamente, 

 podemos  usar  o  termo  “estrutura”  para  praticamente  qualquer  coisa  (uma  cadeira 

 de  plástico,  por  exemplo,  pode  ser  chamada  de  “estrutura  de  plástico”),  então  é 

 importante  deixar  claro  o  que  se  quer  dizer  com  estrutura.  A  literatura  oferece 

 diferentes  tratamentos  dessa  questão,  mas  a  opção  mais  comum  é  entender 

 estrutura  em  termos  da  teoria  dos  conjuntos  e  da  lógica  matemática  (cf.  FRIGG; 

 NGUYEN, 2017, p. 66). Essa também será a alternativa escolhida neste trabalho. 

 Uma  estrutura  ,  nesse  sentido  de  uma  estrutura  matemática  ou  𝑆 

 conjunto-teórica,  pode  ser  definida  como  uma  entidade  composta  por  um  conjunto 

 não-vazio  de  objetos  quaisquer  que  configura  o  universo  (ou  domínio)  da  estrutura  𝑈 

 e  por  um  conjunto  não-vazio  de  relações  entre  os  elementos  de  .  Uma  estrutura  𝑅  𝑈 

 pode, então, ser escrita como uma tupla de dois elementos  .  𝑆 <     𝑈 ,     𝑅    >14

 14  Alguns  textos  podem  também  incluir  operações  nas  definições  de  estrutura,  mas  operações 
 podem  ser  reduzidas  a  relações  (cf.  BOOLOS;  JEFFREY,  1989,  pp.  98-99).  Outros  também  podem 
 incluir  uma  linguagem  e  uma  função  de  interpretação  na  definição  de  estrutura,  mas,  para  a  presente 
 discussão, não é necessário (cf. FRIGG; NGUYEN, 2017, p. 67). 
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 Também  é  importante  deixar  claro  o  que  se  quer  dizer  por  objetos  e  relações 

 na  presente  discussão.  Segundo  Frigg  e  Nguyen  (2017,  p.  66),  é  irrelevante  para  o 

 universo  das  estruturas  se  esses  objetos  são  mesas  ou  planetas,  seres  inanimados 

 ou  pessoas.  É  suficiente  que  sejam  elementos  que  possam  ser  identificados  como 

 objetos,  apresentando  uma  propriedade  de  “objetidade”.  Relações  também  são 

 entendidas  aqui  de  modo  muito  geral.  É  completamente  irrelevante  o  que  as 

 relações  são  em  si  mesmas,  o  que  importa  é  entre  quais  objetos  essa  relação  é 

 estabelecida  seja  ela  uma  relação  como  “é  a  mãe  de”  ou  “está  à  esquerda  de”. 

 Relação  é  especificada  de  modo  puramente  extensional,  como  uma  classe  de 

 n-uplas ordenadas, nada mais além disso (cf. FRIGG; NGUYEN, 2017, p. 66). 

 O  exemplo  a  seguir  ilustra  esses  apontamentos.  Considere  um  domínio 

 e  duas  relações  e  .  Assim,  é  𝑈    =    { 𝑎 ,     𝑏 ,     𝑐 }  𝑟 
 1    

=    { 𝑎 }  𝑟 
 2    

=    {<  𝑎 ,     𝑏 >,    <  𝑎 ,     𝑐 >}  𝑅 

 definida  como  e  a  estrutura  será  definida  como  .  Essa  é  uma { 𝑟 
 1    

,     𝑟 
 2    

}  𝑆 <  𝑈 ,     𝑅 >

 estrutura  com  um  domínio  de  três  objetos  e  duas  relações,  das  quais  uma  delas  é 

 uma  propriedade  monádica  (envolvendo  um  único  objeto)  e  a  outra  uma  relação 

 binária  envolvendo  dois  objetos,  de  tal  modo  que  apenas  um  dos  objetos  do 

 domínio  aparece  como  o  primeiro  termo.  É  irrelevante  para  a  estrutura  se  os  objetos 

 são  livros,  carros  ou  pessoas.  Também  é  irrelevante  para  a  estrutura  o  que  são  as 

 relações  em  jogo,  desde  que  elas  obedeçam  o  modo  como  foram  apresentadas.  A 

 estrutura  exemplificada  aqui  poderia  ser  satisfeita  com  ,  e  denotando,  𝑎  𝑏  𝑐 

 respectivamente,  três  pessoas  chamadas  Amélia,  Bianca  e  Camila,  onde  Amélia  é 

 mãe  de  Bianca  e  Camila,  de  modo  que  indicaria  “  __  é  mãe”  e  indicaria  “  __  é  𝑟 
 1    

 𝑟 
 2    

 mãe  de  __  ”,  em  que  as  lacunas  são  ocupadas  pelos  objetos  do  domínio.  Realmente 

 não importa o que são os objetos e as relações em si mesmos. 

 Dentro  dessa  visão,  modelos  seriam  estruturas  nesse  sentido  matemático, 

 representando  seus  alvos  em  termos  de  mapeamento.  Assim,  o  problema 

 ontológico  dos  modelos  na  concepção  estruturalista  pode  ser  transferido  para  a 

 questão  maior  do  estatuto  ontológico  das  entidades  matemáticas  da  filosofia  da 

 matemática.  Dizer  o  que  são  modelos  é  um  problema  cuja  resposta  depende  do 

 que  são  objetos  matemáticos  e  essa  é  uma  tarefa  que  cabe  mais  aos  filósofos  da 

 matemática  do  que  aos  filósofos  da  ciência  geral  (cf.  FRIGG;  NGUYEN,  2017,  p.  67). 
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 Mas,  além  desse  problema  ontológico,  há  outras  questões  presentes  na  visão 

 estruturalista. 

 Foi  dito  que  modelos  na  concepção  estruturalista  representam  seus  alvos  em 

 termos  de  mapeamento,  associações  entre  os  componentes  de  duas  estruturas.  O 

 mapeamento  mais  básico  é  o  isomorfismo.  Basicamente,  duas  estruturas 

 e  são  isomórficas  se  e  somente  se  há  um  𝑆 
 𝑎 
   =    <  𝑈 

 𝑎 
,     𝑅 

 𝑎 
   >  𝑆 

 𝑏 
   =    <  𝑈 

 𝑏 
,     𝑅 

 𝑏 
   >

 mapeamento  tais  que:  (i)  é  uma  função  bijetora  e  (ii)  preserva  um  𝑓 :  𝑈 
 𝑎 
   →  𝑈 

 𝑏 
    𝑓  𝑓 

 sistema  de  relações  no  sentido  de  que  os  membros  de  satisfazem  a  𝑎 
 1 
,    ...    ,     𝑎 

 𝑛 
 𝑈 

 𝑎 

 relação  de  se  e  somente  se  os  correspondentes  membros  𝑟 
 𝑎 

 𝑅 
 𝑎 

 de  satisfazem  a  relação  de  ,  onde  é  a  relação  𝑏 
 1 
   =     𝑓 ( 𝑎 

 1 
),    ...,     𝑏 

 𝑛 
   =     𝑓 ( 𝑎 

 𝑛 
)  𝑈 

 𝑏 
 𝑟 

 𝑏 
 𝑅 

 𝑏 
 𝑟 

 𝑏 

 correspondente  a  (cf.  FRIGG;  NGUYEN,  2017,  p.  67).  Assim,  uma  primeira  𝑟 
 𝑎 

 formulação  estruturalista  do  esquema-RE  (chamada  aqui  de  Estruturalismo-1)  seria 

 (cf. FRIGG; NGUYEN, 2017, p. 68): 

 (Estruturalismo-1):  Um  modelo  científico  M  representa  seu  alvo  T  se  e  somente  se  a 

 estrutura  é isomórfica à estrutura  .  𝑆 
 𝑀 

 𝑆 
 𝑇 

 Em  outras  palavras,  M  e  T  permitem  construir  estruturas  e  de  modo  𝑆 
 𝑀 

 𝑆 
 𝑇 

 que, havendo isomorfismo entre a primeira e a segunda, M representará T. 

 Não  há  muitos  estudiosos  que  abraçam  explicitamente  Estruturalismo-1 

 (Ubbink  (1960)  é  um  deles).  Um  primeiro  problema  com  Estruturalismo-1  é  o  mesmo 

 que  vimos  na  concepção  da  similaridade:  isomorfismo  é  simétrico  e  reflexivo, 

 enquanto  a  representação  não.  Diante  disso,  alguns  autores  propõem  tratamentos 

 mais  sofisticados  de  mapeamentos,  como  os  isomorfismos  parciais  de  Da  Costa  e 

 French  (2003)  .  Mas  ainda  que  essas  ajustes  formais  resolvam  problemas  de 15

 15  De  modo  bastante  grosseiro,  já  que  o  espaço  não  permite  um  aprofundamento  maior,  um 
 isomorfismo  parcial  basicamente  considera  isomorfismo  entre  apenas  alguns  dos  elementos  da 
 estrutura e não todos. 
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 simetria  e  reflexividade,  eles  ainda  podem  sofrer  outros  problemas  que  o 

 isomorfismo também sofre  . 16

 Primeiro,  assim  como  a  similaridade,  o  isomorfismo  é  inclusivo  demais.  Só 

 que  nem  todas  as  coisas  isomórficas  em  suas  estruturas  representam  uma  à  outra. 

 Geometrias  não-euclidianas  eram  estudadas  antes  da  relatividade  geral  e  espaços 

 de  Hilbert  eram  estudados  antes  da  mecânica  quântica.  Se  representação  não  fosse 

 nada  além  de  isomorfismo,  poderíamos  dizer  que  os  matemáticos  que  lidavam  com 

 essas  estruturas  foram  os  reais  descobridores  da  relatividade  geral  e  da  mecânica 

 quântica, o que é claramente errado (cf. FRIGG; NGUYEN, 2017, p. 68-9). 

 Apesar  disso,  isomorfismos  são  mais  restritivos  do  que  similaridades.  Se 

 todas  as  coisas  possuem  alguma  similaridade  mínima  entre  elas,  nem  todas  as 

 coisas  apresentam  estruturas  isomórficas  entre  elas.  Não  obstante,  isomorfismos 

 ainda  são  excessivamente  abundantes  para  uma  identificação  precisa  de  uma 

 classe  de  sistemas  que  representam,  pois  as  mesmas  estruturas  podem  ser 

 apresentadas  pelos  mesmos  sistemas,  bastando  lembrar,  por  exemplo,  da  estrutura 

 em  termos  da  razão  inversa  do  quadrado  da  distância  entre  dois  corpos  que  se 

 apresenta  tanto  na  lei  de  gravitação  de  Newton  quanto  na  lei  de  atração 

 eletrostática  de  Coulomb  ou  na  estrutura  matemática  de  um  pêndulo  oscilando  que 

 também  pode  ser  encontrada  em  alguns  circuitos  elétricos  (cf.  FRIGG;  NGUYEN, 

 2017,  p.  69).  Se  a  mesma  estrutura  pode  ser  exibida  para  representar  diferentes 

 alvos, há uma dificuldade para identificar com precisão esses alvos. 

 No  fim,  parece  inevitável  abandonar  o  isomorfismo  como  critério  de 

 representação  se  considerarmos  que  um  isomorfismo  exige  identidade  de  estrutura 

 (as  propriedades  estruturais  do  modelo  devem  ser  as  mesmas  propriedades 

 estruturais  do  alvo  para  que  uma  associação  isomórfica  seja  possível).  Um  dos 

 pontos  importantes  na  representação  é  a  possibilidade  de  deturpação,  como  já 

 discutido.  Se  as  propriedades  estruturais  não  podem  se  alterar,  então  não  há  como 

 falar  em  deturpação.  A  conclusão  disso  é  que  mero  isomorfismo  não  serve  para 

 essa  concepção  e  alguma  outra  noção  deve  ser  introduzida,  como  estruturas 

 16  Na  sequência  da  seção  é  falado  apenas  de  isomorfismo,  mas  críticas  análogas  podem  ser  feitas  a 
 outros  tratamentos  estruturalistas.  Ver,  por  exemplo,  Suárez  (2003)  para  uma  discussão  mais 
 detalhada. 
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 parciais  que  não  consideram  a  totalidade  da  estrutura  do  modelo  na  relação  com  a 

 estrutura  do  alvo.  O  problema  é  que,  embora  essa  omissão  de  parte  da  estrutura  do 

 modelo  lide  bem  com  representações  incompletas,  não  é  claro  como  conseguem 

 lidar com representações distorcidas (cf. FRIGG; NGUYEN, 2017, p. 69). 

 Outra  questão  diz  respeito,  mais  uma  vez,  à  relação  entre  modelos  e  alvos 

 inexistentes,  como  o  éter  e  o  flogisto.  Se  não  há  éter,  então  também  não  há 

 estrutura  do  éter  para  combinar  com  a  estrutura  de  um  modelo  (cf.  FRIGG; 

 NGUYEN, 2017, p. 69). 

 Alguns  desses  problemas  podem  ser  resolvidos  mudando  para  uma  nova 

 enunciação  do  esquema-RE,  chamado  aqui  de  “Estruturalismo-2”,  no  qual,  em 

 semelhança  à  “Similaridade-5”,  inclui  agentes  e  propostas  de  hipóteses  teóricas. 

 Segue a definição (cf. FRIGG; NGUYEN, 2017, p. 70): 

 (Estruturalismo-2):  Um  modelo  científico  M  representa  um  sistema  alvo  T  se  e 

 somente  se  há  um  agente  A  que  usa  M  para  representar  um  sistema  alvo  T 

 propondo  uma  hipótese  teórica  H  especificando  um  isomorfismo  entre  as  estruturas 

 e  .  𝑆 
 𝑀 

 𝑆 
 𝑇 

 Essa  é  uma  visão  alinhada  com  o  pensamento  sobre  representação  mais 

 recente  de  Bas  van  Fraassen,  um  conhecido  adepto  da  visão  semanticista  de 

 teorias.  Para  ele,  “não  há  representação,  exceto  no  sentido  de  que  algumas  coisas 

 são  usadas,  feitas  ou  tomadas,  para  representar  coisas  de  tal  e  tal  modo”  (VAN 

 FRAASSEN,  2008,  p.  23).  Semelhantemente,  Otávio  Bueno  diz  que  representação  é 

 um  ato  intencional  que  relaciona  dois  objetos  (cf.  BUENO,  2010,  p.  94-95).  Incluir 

 agentes  e  hipóteses  pode  explicar  muita  coisa  sobre  deturpação  e  representações 

 imprecisas,  mas,  assim  como  ocorre  no  caso  da  similaridade,  faz  o  isomorfismo 

 perder  seu  protagonismo  na  concepção,  deixando  para  o  agente  e  as  hipóteses 

 propostas o destaque na representação. 

 Ainda  restam  outros  problemas  para  a  concepção  estruturalista  baseada  em 

 isomorfismos  lidar.  Com  relação  à  precisão,  não  há  muitas  complicações.  Uma 
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 representação  é  precisa  na  medida  em  que  o  isomorfismo  proposto  pela  hipótese 

 se sustente, caso não se sustente, não é preciso (cf. FRIGG; NGUYEN, 2017, p. 70). 

 Já  com  respeito  ao  estilo,  podemos  dizer  que  representar  um  sistema  por 

 meio  de  um  modelo  que  tenha  uma  estrutura  isomórfica  ao  sistema  em  questão  é 

 um  estilo  de  representação  que  poderíamos  chamar  de  “estilo  de  isomorfismo”  (cf. 

 FRIGG;  NGUYEN,  2017,  p.  70).  Nisso,  entra  um  questionamento  sobre  a  relação 

 entre  o  estilo  de  isomorfismo  e  outros  estilos  de  representação.  Ao  que  parece, 

 adeptos  da  visão  estruturalista  de  representação  o  consideram  como  o  único  estilo 

 possível,  dada  a  ênfase  dada  por  esses  autores  aos  isomorfismos.  O  problema  é 

 que  isso  contrasta  fortemente  com  a  prática  científica  em  representações 

 deturpadas.  O  sol,  no  modelo  de  sistema  solar,  costuma  ser  representado  como 

 uma  esfera  perfeita,  ainda  que  seja  uma  bola  de  fogo  sem  superfície  bem  definida. 

 Não  é  muito  claro  como  o  isomorfismo,  parcial  ou  não,  pode  dar  conta  dessa 

 representação  do  modo  como  é  empregada  no  meio  científico.  Parece  inevitável 

 que  outros  estilos,  além  de  isomorfismo,  devam  estar  presentes.  Só  que  mesmo 

 outros  mapeamentos,  como  homomorfismos,  poderiam  apresentar  dificuldades 

 semelhantes  (cf.  FRIGG;  NGUYEN,  2017,  p.  70).  Isso  desafia  a  própria  concepção 

 estruturalista de representação. 

 Outra  questão  envolve  o  problema  da  demarcação  ou  como  distinguir 

 representações  científicas  de  outros  contextos.  Ao  contrário  da  similaridade  que, 

 como  visto  acima,  pode  se  dar  em  diversos  campos,  os  isomorfismos  estão 

 fortemente  conectados  ao  quadro  formal  da  teoria  de  conjuntos  e  dificilmente  são 

 invocados  fora  do  território  das  disciplinas  científicas  mais  matematizadas  (cf. 

 FRIGG;  NGUYEN,  2017,  p.  70).  Isso  indica  que  isomorfismo  entre  estruturas  é  um 

 aspecto  exclusivo  da  prática  científica,  separando  representação  por  isomorfismos 

 de  outros  domínios.  French  (2003),  porém,  mostra  que  é  possível  encontrar 

 isomorfismos  no  contexto  de  representações  pictóricas.  Bueno  (2010,  p.  94) 

 também  comenta  que  abordagens  com  estruturas  parciais  permite  encontrar 

 isomorfismos  em  resultados  de  instrumentos,  micrográficos,  diagramas  e  diversos 

 outros  itens.  Isso  poderia  sugerir  que  há  uma  universalidade  de  representações  por 

 isomorfismos  além  do  contexto  científico.  Apesar  disso,  Frigg  e  Nguyen  (2017,  p. 

 71)  apontam  dificuldades  com  o  uso  de  isomorfismos  fora  do  contexto  científico,  já 
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 que  é  discutível  se  todas  as  coisas  realmente  possuem  estrutura,  mesmo  dentro  do 

 meio  científico,  uma  vez  que  algumas  disciplinas  não  tão  matematizadas  poderiam 

 trabalhar com modelos que dispensam a noção de estrutura. 

 Isso  leva  a  uma  outra  observação:  a  visão  estruturalista  é  uma  reconstrução 

 racional  da  modelagem  científica  que  se  distancia  muito  da  prática  científica 

 concreta  (cf.  FRIGG;  NGUYEN,  2017,  p.  71).  Ainda  que  alguns  modelos  possam  ser 

 melhor  pensados  em  termos  de  estruturas  dentro  de  um  tratamento  formal  na  teoria 

 dos  conjuntos,  na  prática,  cientistas  usam,  falam  e  pensam  sobre  muitos  modelos 

 sem  levar  isso  em  conta.  Um  exemplo  seriam  modelos  físicos,  como  a  réplica  de 

 um  esqueleto  no  estudo  da  anatomia,  ou  mesmo  modelos  idealizados,  como 

 pêndulos  pontuais  ou  populações  imaginadas.  Também  é  um  desafio  para  a 

 concepção estruturalista dar conta desses aspectos mais pragmáticos. 

 Por  fim,  resta  ainda  um  problema  sobre  o  que  exatamente  significa  dizer  que 

 um  modelo  ou  um  alvo  apresentam  uma  estrutura.  Supondo  que  os  alvos  sejam 

 sistemas  físicos  como  átomos  e  planetas,  a  representação  na  linha  estruturalista  se 

 dá  entre  estruturas  por  meio  de  mapeamentos  como  isomorfismos.  É  um  erro  dizer 

 que  uma  estrutura  dentro  da  teoria  de  conjuntos  é  isomórfica  a  um  alvo  físico,  pois 

 isomorfismo  é  definido  como  uma  relação  entre  estruturas.  O  que  podemos  dizer 

 mesmo  é  que  a  estrutura  do  modelo  é  isomórfica  à  estrutura  do  alvo.  Sendo  o  caso, 

 onde,  afinal,  está  essa  estrutura?  Frigg  e  Nguyen  (2017,  p.  71)  apontam  duas 

 propostas  principais  presentes  na  literatura  sobre  o  assunto.  A  primeira  diz  que  as 

 verdadeiras  estruturas-alvo  representadas  pelos  modelos  derivam  de  modelos  de 

 dados.  A  segunda  diz  que  as  estruturas-alvo  são  instanciadas  pelos  próprios 

 sistemas alvo de alguma maneira. 

 Sobre  a  primeira  proposta  é  preciso  dizer  o  que  são  modelos  de  dados. 

 Grosso  modo,  dados  são  entendidos  aqui  como  aquilo  que  é  obtido  por  meio  de 

 experimentos.  Um  exemplo  seriam  as  posições  de  um  corpo  celeste,  como  a  Lua, 

 em  um  sistema  de  coordenadas  escolhido  em  instantes  consecutivos  de  tempo.  As 

 posições  observadas  são  anotadas  e  formam  um  conjunto  de  dados  crus  (  raw 

 data  ).  A  partir  desses  dados  crus,  um  processo  de  refinamento  é  iniciado, 

 eliminando  observações  claramente  incorretas,  considerando  erros  de  medida  e, 

 usualmente,  idealizando  os  dados,  como  ligar  os  pontos  referentes  às  observações 
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 com  uma  curva  suave  e  contínua,  ainda  que  se  tenha  disponível  apenas  uma 

 quantidade  finita  de  pontos.  A  partir  disso,  é  possível  usar  os  princípios 

 matemáticos  dessa  idealização  para  derivar  uma  estrutura  conjunto-teórica  (cf. 

 FRIGG;  NGUYEN,  2017,  p.  71).  Assim,  um  caminho  para  o  adepto  da  visão 

 estruturalista  de  representação  (e.g.  VAN  FRAASSEN,  2008)  seria  dizer  que  modelos 

 não  são  elaborados  para  representarem  os  sistemas-alvo  diretamente,  mas  sim  os 

 modelos  de  dados  que  são  obtidos  dos  dados  coletados  em  experimentos, 

 permitindo  que  se  fale  corretamente  de  uma  relação  entre  estruturas.  O  problema 

 com  essa  resposta  é  que  esses  modelos  de  dados  são,  no  máximo,  simulacros  dos 

 sistemas  de  interesse.  Se  o  objetivo  da  ciência  é  representar  os  sistemas-alvo,  esse 

 caminho  não  seria  satisfatório  (cf.  MULLER,  2011,  p.  98).  Uma  abordagem 

 estruturalista  deveria  mostrar  como  a  representação  se  liga  aos  alvos.  Van  Fraassen 

 (2008)  argumenta  que,  na  prática,  não  há  uma  distinção  entre  representar  os  dados 

 e  representar  um  alvo  ,  mas  Nguyen  (2016)  questiona  essa  ideia.  Há  também 17

 outras  discussões  envolvendo  a  relação  entre  dados  e  alvos  (e.g.  BRADING  & 

 LANDRY, 2006), mas nenhuma totalmente livre de questionamentos. 

 A  segunda  proposta  para  o  problema  é  dizer  que  a  estrutura  é  instanciada 

 pelo  próprio  sistema.  Segundo  Frigg  e  Nguyen  (2017,  p.  74),  há  diferentes 

 tratamentos  nessa  proposta.  Um  primeiro  deles  considera  que,  embora  os 

 sistemas-alvo  não  sejam  estruturas  em  si  mesmos,  são  compostos  de  partes  que 

 instanciam  propriedades  e  relações,  de  modo  que  essas  partes  podem  ser  usadas 

 para  definir  o  domínio  de  indivíduos  na  estrutura  e  as  propriedades  e  relações  que 

 instanciam  definem  os  conjuntos  de  relações.  Ocorre  que  não  há  algo  como  a 

 estrutura  de  um  sistema.  Um  único  sistema  pode  apresentar  diferentes  estruturas 

 em  diferentes  descrições  e  há  várias  descrições  não-equivalentes  (cf.  FRIGG; 

 NGUYEN,  2017,  p.  74).  Isso  também  ocorre  quando  se  invoca  o  chamado  “teorema 

 de  Newman”,  no  qual  se  declara  que  todo  sistema  instancia  qualquer  estrutura, 

 tendo  apenas  a  cardinalidade  como  restrição.  Sair  dessa  subdeterminação  de 

 estruturas  exige  encontrar  algum  critério  para  dizer  em  que  sentido  uma  estrutura  é 

 preferível  em  relação  a  outras,  o  que  constitui  um  desafio  para  os  estruturalistas 

 17  Ainda  que  esse  alvo  seja  apenas  um  fenômeno  e  não  um  objeto  real.  Afinal,  van  Fraassen  é 
 conhecido por ser um crítico do realismo científico com respeito a objetos inobserváveis. 
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 (AINSWORTH,  2009).  Outra  proposta  provém  de  platonistas  estruturais  (e.g. 

 SHAPIRO  1997,  2000)  que  compreendem  estruturas  como  entidades  reais 

 independentes  de  sistemas  físicos,  embora  possam  ser  instanciadas  por  esses 

 sistemas.  Essa  linha  herda  problemas  ontológicos  complicados  da  metafísica 

 platonista  de  objetos  abstratos,  como  a  dificuldade  de  definir  a  natureza  da  relação 

 de  instanciação  entre  as  estruturas  e  os  sistemas  que  as  instanciam.  Mas,  ainda 

 que  esse  problema  seja  resolvido,  haverá  ainda  obstáculos  semânticos  e 

 epistêmicos  (cf.  FRIGG;  NGUYEN,  2017,  p.  75):  como  podemos  nos  referir  às 

 estruturas  e  como  podemos  saber  que  uma  certa  estrutura  é  instanciada?  Um 

 último  caminho  mais  radical  é  simplesmente  identificar  sistemas-alvo  como 

 estruturas.  Se,  no  final  das  contas,  os  próprios  alvos  forem  estruturas,  então  não 

 haverá  dificuldades  para  estabelecer  isomorfismos  e  outros  mapeamentos.  Tegmark 

 (2008),  por  exemplo,  defende  a  ideia  de  que  a  realidade  física  é  uma  estrutura 

 matemática  (a  chamada  Hipótese  do  Universo  Matemático).  É  uma  tese  muito 

 discutível  metafisicamente  falando,  mas,  ainda  que  esteja  correta,  a  prática 

 científica  nem  sempre  lidará  com  as  estruturas  fundamentais  que  sustentam  a 

 realidade.  Quando,  por  exemplo,  modelamos  a  asa  de  um  avião,  não  nos  referimos 

 às  estruturas  das  partículas  elementares  que  formam  à  asa  e  o  modelo  da  asa  não  é 

 isomórfico  a  tais  estruturas  básicas.  Sendo  assim,  ainda  há  uma  dificuldade  para 

 compreender  a  natureza  dessas  estruturas  não-fundamentais  (cf.  FRIGG;  NGUYEN, 

 2017, p. 76). 

 1.6 Concepção inferencialista 

 A  próxima  concepção  considera  diretamente  o  papel  do  raciocínio 

 surrogativo  no  processo  de  representação  por  modelos.  Na  concepção 

 inferencialista,  em  vez  de  similaridade  ou  mapeamentos  entre  estruturas,  o  critério 

 principal para definir como um modelo científico representa é seu papel inferencial. 

 Um  dos  principais  nomes  ligados  à  concepção  inferencialista  é  Mauricio 

 Suárez.  Segundo  Suárez  (2004,  p.  770),  quando  tratamos  do  problema  da 

 representação,  devemos  adotar  uma  atitude  minimalista  ou  deflacionária.  Para 

 Suárez  (2004,  p.  771)  isso  significa  duas  coisas.  A  primeira  é  que  uma  teoria  da 

 38 



 representação  não  deveria  se  preocupar  com  condições  necessárias  e  suficientes 

 para  representação  -  bastaria  apresentar  as  condições  necessárias.  A  segunda  é 

 que  não  precisamos  de  mais  do  que  alguns  aspectos  superficiais  para  ter  uma 

 noção  de  representação  satisfatória  -  não  há  necessidade  de  aprofundar  a  análise 

 do  conceito  de  representação.  Assim,  é  possível  definir  uma  primeira  noção  de 

 representação  em  linha  inferencialista  a  partir  de  Suárez  (2004,  p.  773)  nas 

 seguintes palavras (cf. FRIGG; NGUYEN, 2017, p. 76): 

 (Inferencialismo-1):  Um  modelo  científico  M  representa  um  alvo  T  apenas  se  (i)  a 

 força  representacional  de  M  aponta  para  T,  e  (ii)  M  permite  que  agentes 

 competentes e informados retirem inferências específicas com relação a T. 

 O  Inferencialismo-1  não  é  um  esquema-RE,  já  que,  seguindo  a  proposta  de 

 Suárez,  não  fornece  condições  necessárias  e  suficientes  para  representação, 

 apenas  condições  necessárias.  A  primeira  condição  é  que  a  força  representacional 

 de  M  aponte  para  T.  As  palavras  “força  representacional”  indicam  que  a 

 representação  pode  se  dar  em  maior  ou  menor  grau,  mas,  independente  desse 

 grau,  M  deve  apontar  para  T.  Segundo  Suárez  (2004,  p.  771),  essa  condição  de 

 força  representacional  pode  ser  satisfeita  pela  mera  estipulação  de  um  alvo  por 

 qualquer  veículo  .  A  segunda  condição  é  simplesmente  a  condição  de  raciocínio 18

 surrogativo  mencionada  na  seção  1.2,  agora  tomada  como  uma  condição 

 necessária  para  representação  (cf.  FRIGG;  NGUYEN,  2017,  p.  77).  Em  princípio,  o 

 raciocínio  aqui  não  é  restrito  à  dedução,  pode  incluir  também  raciocínio  indutivo  e 

 abdutivo (cf. SUÁREZ, 2004, p. 773). 

 Uma  primeira  crítica  que  pode  ser  feita  a  essa  definição  é  que  ela  não  mostra 

 como  regras  inferenciais  podem  ser  geradas,  como  os  modelos  permitem  tirar 

 inferências  sobre  seus  alvos  ou  porque  levam  a  certas  inferências  em  vez  de  outras. 

 Contessa apresenta essa preocupação nas seguintes palavras: 

 18  Isso  lembra  denotação,  mas  Suárez  (2004,  p.  771-2)  rejeita  essa  ideia.  Uma  denotação  sugere  uma 
 análise  mais  profunda  do  que  seja  representação,  algo  que  vai  contra  sua  proposta  de  tratamento  da 
 questão.  Em  segundo  lugar,  denotação  pode  exigir  a  existência  do  alvo  e  é  possível  representar 
 alvos que não existem, como o éter. 
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 “Na  concepção  inferencial,  a  habilidade  do  usuário  para  executar 
 inferências  de  um  veículo  para  um  alvo  parece  um  fato  bruto,  que  não 
 tem  explicações  mais  profundas.  Isso  torna  a  conexão  entre 
 representação  epistêmica  e  raciocínio  surrogativo  válido 
 desnecessariamente  obscura  e  a  performance  de  inferências 
 surrogativas  válidas  uma  atividade  tão  misteriosa  e  inefável  quanto 
 adivinhações.” (CONTESSA, 2007, p. 61). 

 Mas  Suárez  pode  responder  a  isso  simplesmente  reafirmando  sua 

 pressuposição  inicial  de  que  uma  noção  de  representação  não  precisa  ir  além  da 

 superfície,  não  precisamos,  na  discussão  desse  conceito,  de  qualquer  elucidação 

 sobre como agentes retiram suas inferências. 

 Como  a  concepção  de  Suárez  lida  com  outros  problema  de  representação? 

 Com  respeito  ao  problema  da  precisão,  a  segunda  condição  da  definição  permite 

 que  agentes  competentes  façam  inferências  corretas  de  T  a  partir  de  M.  Isso  não 

 implica  que  essas  inferências  sempre  serão  corretas,  levando  assim  à  possibilidade 

 de deturpação (cf. SUÁREZ, 2004, p. 776). 

 Com  relação  ao  problema  da  demarcação,  Suárez  comenta  que  sua 

 concepção  pode  se  aplicar  a  muitos  modos  de  representação,  não  apenas 

 científicas,  como  equações  e  diagramas,  mas  também  não-científicas,  como 

 retratos  e  pinturas  (cf.  SUÁREZ,  2004,  p.  777).  Assim,  nessa  concepção,  não  há 

 uma  linha  bem  definida  de  distinção  entre  representações  científicas  e 

 não-científicas. 

 Diante  dessa  variedade  de  modos  de  representação,  Suárez  não  tem  muito  a 

 dizer  sobre  o  problema  ontológico,  a  não  ser  que  modelos  sejam  o  tipo  de  entidade 

 que  apresente  uma  estrutura  interna  que  permita  aos  agentes  competentes  tirarem 

 suas  inferências  (cf.  SUÁREZ,  2004,  p.  774).  Como  equações  e  outras  estruturas 

 matemáticas  estão  incluídas  nessa  coleção  de  entidades  que  servem  como  modelo, 

 o  problema  da  aplicabilidade  da  matemática  é  implicado  por  essa  concepção, 

 embora  o  compromisso  com  a  atitude  deflacionista  impeça  investigações  mais 

 detalhadas sobre isso (cf. FRIGG; NGUYEN, 2017, p. 77). 

 Quanto  aos  estilos,  não  são  encontrados  comentários  diretos  sobre  a 

 questão  em  Suárez,  mas,  indiretamente,  podemos  entender  que,  ao  permitir  que  o 

 raciocínio  surrogativo  se  dê  não  apenas  em  termos  de  dedução,  mas  também  de 
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 indução  e  abdução,  essas  diferentes  formas  de  raciocínio  surrogativo  abrem  espaço 

 para  diferentes  estilos  de  representação,  embora  mais  detalhes  sobre  isso  não 

 sejam  aprofundados,  novamente,  como  consequência  de  seu  tratamento 

 deflacionista  que  deseja  se  afastar  de  uma  abordagem  substantiva  de 

 representação (cf. FRIGG; NGUYEN, 2017, p. 77). 

 Um  problema  persistente  nessa  abordagem  de  Suárez  é  seu  apelo  ao 

 deflacionismo.  Como  nota  Contessa  (2007,  p.  50),  não  é  claro  o  motivo  de 

 adotarmos  o  deflacionismo  desde  o  início.  Em  um  outro  trabalho,  Suárez  defende 

 sua  visão  deflacionária  com  base  no  deflacionismo  discutido  em  teorias  sobre  a 

 natureza  da  verdade  (SUÁREZ,  2015).  Porém,  não  é  tão  fácil  afirmar  se  a  analogia 

 entre  o  deflacionismo  com  respeito  à  verdade  e  o  deflacionismo  com  relação  à 

 representação  é  mesmo  robusta  (cf.  FRIGG;  NGUYEN,  2017,  p.  78).  Diante  disso, 

 uma  visão  inferencialista  menos  comprometida  com  o  deflacionismo  seria 

 conveniente.  Uma  proposta  do  tipo  aparece  em  Contessa  (2007),  onde  um  tipo  de 

 concepção inferencialista interpretacional é elaborada. Em suas palavras: 

 “a  principal  diferença  entre  a  concepção  interpretacional  (...)  e  a 
 concepção  inferencial  de  Suárez  é  que  a  noção  interpretacional  é  uma 
 noção  substancial  -  interpretação  não  é  apenas  um  ‘sintoma’  da 
 representação;  ela  é  o  que  torna  algo  uma  representação  epistêmica 
 de alguma outra coisa.” (CONTESSA, 2007, p. 48) 

 A  concepção  de  Contessa  permite  definir  uma  enunciação  do  esquema-RE 

 que  podemos  chamar  de  ‘Interpretação”  (cf.  FRIGG;  NGUYEN,  2017,  p.  80).  Dessa 

 vez,  são  apresentadas  condições  necessárias  e  suficientes.  A  enunciação  é  a 

 seguinte: 

 (Interpretação):  Um  modelo  científico  M  é  uma  representação  epistêmica  de  um  alvo 

 T  para  um  certo  usuário  se  e  somente  se  o  usuário  adotar  uma  interpretação  de  M 

 em termos de T. 

 Os  detalhes  formais  dessa  definição  podem  ser  encontrados  em  Contessa 

 (2007,  pp.  57-62),  mas  as  ideias  gerais  foram  resumidas  por  Frigg  e  Nguyen  (2017, 

 p.  80)  da  seguinte  maneira:  o  usuário  do  modelo  identifica  um  conjunto  de  objetos 
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 relevantes  no  modelo,  bem  como  um  conjunto  de  propriedades  e  relações 

 instanciadas,  assim  como  identifica  um  conjunto  de  objetos  instanciando 

 propriedades  e  relações  no  alvo.  Assim,  o  usuário  cumpre  os  seguintes 

 procedimentos:  (i)  considera  que  M  denota  T,  (ii)  toma  cada  objeto  identificado  no 

 modelo  denotando  exatamente  um  objeto  no  alvo,  de  modo  que  todo  objeto 

 relevante  no  alvo  seja  denotado,  resultando  assim  em  uma  correspondência 

 um-para-um  entre  os  objetos  relevantes  identificados  no  modelo  e  os  objetos 

 relevantes  identificados  no  alvo  e  (iii)  toma  toda  propriedade  e  relação  relevante  no 

 modelo  denotando  uma  propriedade  e  relação  de  mesmo  tipo  no  alvo  (e,  mais  uma 

 vez,  toda  propriedade  e  relação  relevante  no  alvo  deve  ser  denotada,  resultando  em 

 uma  correspondência  de  um-para-um  entre  as  propriedades/relações  do  modelo  e 

 propriedades/relações do alvo). 

 A  princípio,  essa  acepção  soa  mais  como  uma  versão  estruturalista  em 

 termos  de  isomorfismo.  De  fato,  há  uma  exigência  de  correspondência  um-para-um 

 entre  os  elementos  e  relações  relevantes  do  modelo  com  os  elementos  e  relações 

 relevantes  do  alvo.  Porém,  a  diferença  está  no  fato  de  que  as  interpretações  de 

 Contessa  não  estão  comprometidas  com  modelos  como  estruturas  e  não  é 

 necessário  que  as  relações  sejam  definidas  como  conjuntos  especificados  de  tuplas 

 (cf. FRIGG; NGUYEN, 2017, p. 80). 

 Como  dito  acima,  a  Interpretação  é  uma  definição  de  representação  que  não 

 é  deflacionária,  mas  substantiva,  já  que  explora  a  representação  em  termos  de 

 interpretação  do  usuário,  buscando  dizer  o  que  seria  a  representação  em  termos  de 

 algo mais (cf. FRIGG; NGUYEN, 2017, p. 80). 

 Além  de  oferecer  condições  necessárias  e  suficientes  para  o  esquema-RE,  a 

 Interpretação  também  permite  lidar  com  outras  das  questões  envolvidas  na 

 representação,  como  a  questão  da  direcionalidade,  já  que  interpretar  o  alvo  em 

 termos  do  modelo  não  acarreta  interpretar  o  modelo  em  termos  do  alvo.  Com 

 respeito  à  questão  da  aplicabilidade  da  matemática,  Contessa  não  faz  muitos 

 comentários,  mas  como  sua  acepção  compartilha  da  mesma  ênfase  que  os 

 estruturalistas  dão  a  relações  um-para-um,  ele  pode  responder  essa  questão 

 seguindo  um  caminho  parecido  (cf.  FRIGG;  NGUYEN,  2017,  p.  80).  Com  relação  à 

 questão  da  demarcação,  Contessa  deixa  explícito  que  diversos  veículos 
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 representacionais,  como  mapas  e  fotografias,  apresentam  uma  função  inferencial 

 (cf.  CONTESSA,  2007,  p.  54),  negando  assim  um  critério  de  demarcação  bem 

 definido entre representação científica e não-científica. 

 Apesar  disso,  a  noção  de  Contessa  também  encontra  dificuldades.  Não  é 

 muito  claro  como  a  questão  do  estilo  é  tratada.  Como  no  caso  dos  estruturalistas, 

 Frigg  e  Nguyen  (2017,  p.  80)  lembram  das  representações  visuais  que  podem  cair 

 em  diferentes  categorias  e  ainda  há  dúvidas  sobre  como  elas  podem  ser 

 classificadas  dentro  do  quadro  interpretacional.  Outro  problema  está  na  questão 

 ontológica.  Não  há  muitas  restrições  sobre  o  que  modelos  podem  ser,  basta  que 

 consistam  de  objetos,  propriedades  e  relações.  Porém,  embora  seja  fácil  lidar  com 

 a  interpretação  de  modelos  físicos,  não  é  tão  fácil  entender  como  funciona  a 

 interpretação  com  modelos  não-físicos.  Contessa  (2010)  oferece  um  estudo  sobre  a 

 ontologia  de  modelos  desse  tipo,  fazendo  uma  distinção  entre  modelos 

 matemáticos  e  modelos  fictícios.  Mais  sobre  modelos  fictícios  será  falado  na 

 próxima seção. 

 Com  relação  à  possibilidade  de  deturpação,  Contessa  diz  que  o  usuário  do 

 modelo  “não  precisa  acreditar  que  todo  objeto  no  modelo  denota  algum  objeto  no 

 sistema  a  fim  de  interpretar  o  modelo  em  termos  do  sistema”  (CONTESSA,  2007,  p. 

 59).  Os  conjuntos  de  objetos,  propriedades  e  relações  relevantes  não  precisam 

 esgotar  os  objetos,  propriedades  e  relações  do  modelo  ou  do  alvo.  Em  cada 

 situação,  o  usuário  pode  identificar  os  elementos  relevantes  para  aquele  caso  (cf. 

 FRIGG;  NGUYEN,  2017,  p.  81).  Assim,  o  modelo  só  precisa  capturar  alguns 

 aspectos  do  alvo,  dando  margem  à  possibilidade  de  deturpação  com  aspectos  do 

 modelo  que  não  correspondem  a  aspectos  do  alvo.  Cabe  ao  usuário  lidar  com 

 essas possíveis deturpações. Diz Contessa: 

 “como  modelos  frequentemente  deturpam  um  ou  outro  aspecto  do 
 sistema,  usualmente  cabe  à  competência,  juízo  e  conhecimento  de 
 fundo  do  usuário  como  usar  o  modelo  de  modo  bem-sucedido 
 apesar  do  fato  de  que  o  modelo  deturpa  certos  aspectos  do  sistema.” 
 (CONTESSA, 2007, p. 60) 

 O  problema  é  que,  embora  isso  seja  verdade,  não  é  claro  como  isso  deriva 

 do  processo  de  interpretação  que  sustenta  a  definição  de  Contessa,  não  há  um 
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 fundamento  sistematizado  de  como  a  interpretação  está  conectada  à  competência 

 do usuário (cf. FRIGG; NGUYEN, 2017, p. 81). 

 Uma  terceira  proposta  inferencialista  conhecida  é  a  noção  de  representação 

 por  denotação,  demonstração  e  interpretação  (DDI)  apresentada  por  Hughes  (1997). 

 De  acordo  com  essa  linha  de  pensamento,  modelos  denotam  seus  alvos  assim 

 como  nomes  próprios  denotam  seus  portadores  e,  além  disso,  modelos  possuem 19

 uma  dinâmica  interna  com  efeitos  que  podem  ser  examinados  (cf.  HUGHES,  1997, 

 p.  331),  de  modo  que  é  possível  a  um  usuário  demonstrar  como  esses  efeitos  se 

 dão  e,  finalmente,  interpretar  esses  efeitos  demonstrados  em  termos  do  alvo,  já  que 

 as  demonstrações  são  sobre  o  modelo  e  não  sobre  o  alvo.  Assim,  temos 

 representação em três fases: denotação (D), demonstração (D) e interpretação (I). 

 Hughes,  no  entanto,  não  é  muito  claro  em  dizer  o  que  significa  interpretar  o 

 resultado  de  uma  demonstração  do  modelo  em  termos  do  alvo,  de  modo  que  é 

 necessário  apelar  para  uma  noção  praticamente  intuitiva  disso  (cf.  FRIGG; 

 NGUYEN,  2017,  p.  83).  Por  outro  lado,  Hughes  é  claro  em  dizer  que  não  pretende 

 oferecer  condições  necessárias  e  suficientes  de  representação,  ou  seja,  sua 

 proposta  não  é  uma  resposta  ao  problema  do  esquema-RE.  Sua  ideia  é  uma  visão 

 mais  modesta  de  que  o  exame  de  modelos  teóricos  com  esses  três  aspectos 

 (denotação,  demonstração  e  interpretação)  em  mente  permite  lançar  alguma  luz 

 sobre o tipo de representação que eles oferecem (cf. HUGHES, 1997, p. 329). 

 Isso  torna  a  acepção  DDI  relativamente  insatisfatória,  já  que  não  temos  uma 

 noção  tão  clara  e  elaborada  de  como  interpretar  os  resultados  demonstrados  no 

 modelo,  tornando  difícil  responder  as  questões  ligadas  ao  problema  da 

 representação  epistêmica.  Não  obstante,  Frigg  e  Nguyen  (2017,  p.  83)  tentam 

 elaborar  uma  definição  do  esquema-RE  a  partir  da  acepção  DDI  no  seguintes 

 termos: 

 (DDI):  Um  modelo  científico  M  representa  um  alvo  T  se  e  somente  se  M  denota  T, 

 um  agente  (ou  coleção  de  agentes)  S  explora  a  dinâmica  interna  de  M  para  gerar 

 demonstrações D que são interpretadas pelo(s) agente(s) como sendo sobre T. 

 19  Hughes  (1997,  p.  330)  reconhece  que  isso  traz  dificuldades  para  modelos  com  múltiplos  alvos, 
 mas esse não é um problema particular da acepção DDI (cf. FRIGG; NGUYEN, 2017, p. 82). 
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 Não  é  claro,  porém,  como  devemos  entender  “explorar  a  dinâmica  interna”  e 

 “interpretar”.  Se  for  no  mesmo  sentido  de  Contessa,  as  mesmas  críticas  podem  ser 

 aplicadas.  Em  outro  trabalho  (HUGHES,  1998),  Hughes  parece  endossar  a  visão 

 semanticista  de  teorias  de  Giere.  Se  isso  implicar  em  compreender  interpretação  em 

 termos  das  hipóteses  teóricas  de  Giere  comentadas  na  seção  1.4,  então  isso  faz 

 Hughes  cair  no  mesmo  tratamento  de  Giere  (cf.  FRIGG;  NGUYEN,  2017,  p.  83).  Em 

 suma,  a  acepção  DDI  não  é  a  versão  mais  satisfatória  das  principais  concepções 

 inferencialistas. 

 1.7 Concepção ficcional 

 Uma  abordagem  mais  recente  procura  pensar  em  modelos  por  meio  de  uma 

 analogia  com  a  ficção  literária  .  Muitos  modelos  são  objetos  reais,  como  a  maquete 20

 de  um  prédio,  já  que  podemos  facilmente  tocar  em  uma  maquete.  Não  obstante, 

 frequentemente,  cientistas  utilizam  modelos  que  envolvem  situações  irreais,  como 

 uma  população  que  se  reproduz  a  uma  taxa  constante,  uma  caixa  que  se  desloca 

 em  uma  superfície  sem  atrito  ou  circuitos  com  fios  de  resistência  nula.  Nenhum 

 desses  casos  trata  de  situações  reais  –  não  há  populações  com  uma  taxa  de 

 reprodução  tão  uniforme,  superfícies  sem  atrito  ou  fios  sem  resistência.  Porém, 

 cientistas  pensam  em  casos  assim  como  se  fossem  reais  ou,  na  terminologia  de 

 Thomson-Jones  (2010,  p.  285),  em  valor  nominal  (  face  value  ).  Ao  examinar  a  prática 

 científica  de  tomar  modelos  em  valor  nominal,  Godfrey-Smith  diz  as  seguintes 

 palavras: 

 “(...)  Eu  tomo  como  valor  nominal  o  fato  de  que  modeladores 
 frequentemente  encaram  eles  mesmos  descrevendo  populações 

 20  Convém  separar  os  sentidos  da  palavra  “ficção”.  Em  um  primeiro  sentido,  ficção  é  mera  descrição 
 falsa.  Alguém  que  dê  um  falso  testemunho  que  desvia  da  realidade  está  apresentando  uma  ficção. 
 Porém,  há  um  outro  sentido  de  ficção,  a  ficção  literária.  Nem  toda  descrição  falsa  se  enquadra  como 
 ficção  nesse  segundo  sentido.  Uma  reportagem  mentirosa  em  um  jornal,  por  exemplo,  não  é  ficção 
 literária,  mas  os  eventos  presentes  em  uma  obra  como  Guerra  e  Paz  de  Liev  Tolstói,  são  ficção 
 literária,  ainda  que  façam  referência  a  fatos  reais  da  história  da  Rússia.  A  diferença  está  no  modo 
 como  a  descrição  é  encarada.  Não  lemos  um  romance  como  Guerra  e  Paz  esperando  que  seja  uma 
 descrição  fiel  dos  fatos,  mas  lemos  um  jornal  esperando  isso.  No  contexto  da  presente  discussão, 
 ficção será tratada nesse segundo sentido de ficção literária (cf. FRIGG; NGUYEN, 2017, p. 85). 
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 biológicas  imaginárias,  redes  neurais  imaginárias,  economias 
 imaginárias  (…).  Embora  essas  entidades  imaginadas  sejam 
 enigmáticas,  sugiro  que  pelo  menos  na  maior  parte  do  tempo  são 
 tratadas  como  similares  a  alguma  coisa  que  todos  nós  somos 
 familiares,  os  objetos  imaginados  da  ficção  literária.  Aqui  tenho  em 
 mente  entidades  como  a  Londres  de  Sherlock  Holmes,  e  a  Terra 
 Média  de  Tolkien  (…)  os  sistemas  de  modelos  da  ciência  trabalham 
 similarmente  a  essas  ficções  familiares.”  (GODFREY-SMITH,  2006,  p. 
 735) 

 Essa  é  a  intuição  central  por  trás  da  concepção  ficcional  de  representação. 

 Modelos  devem  ser  entendidos  como  pessoas  e  localidades  fictícias  são 

 entendidas.  Quando  um  cientista  pensa  em  uma  população  com  taxa  de 

 reprodução  constante  ou  em  um  circuito  elétrico  com  fios  de  resistência  nula  está 

 pensando  de  modo  semelhante  a  quando  pensamos  em  personagens  fictícios 

 como  Sherlock  Holmes  ou  Harry  Potter.  Essa  ideia  não  é  tão  original.  No  começo  do 

 século  20,  Vaihinger  (1911)  já  traçava  paralelos  entre  ciência  e  ficção  em  sua 

 filosofia  do  “  como  se”  e,  na  década  de  1980,  Nancy  Cartwright  também  comparou 

 modelos  com  obras  de  ficção  (cf.  CARTWRIGHT,  1983,  p.  153).  Apesar  disso,  foi 

 nos  últimos  anos  que  essa  comparação  com  a  ficção  começou  a  receber  mais 

 atenção. 

 A  comparação  é  claramente  possível,  mas  não  é  tão  barata  como  parece.  A 

 razão  disso  é  que  o  discurso  ficcional  e  objetos  fictícios  possuem  sua  própria  gama 

 de  problemas  filosóficos.  Admitir  a  concepção  ficcional  também  nos  força  a 

 enfrentar  as  questões  filosóficas  da  ficção.  Um  primeiro  desafio  para  aqueles  que 

 desejarem  abraçar  a  concepção  ficcional  é  decidir  se  comparar  modelos  com 

 ficções vale a pena (cf. FRIGG; NGUYEN, 2017, p. 85). 

 Alguns  autores  acreditam  que  uma  vantagem  da  concepção  ficcional  é  que  a 

 analogia  com  a  ficção  permite  solucionar  o  problema  ontológico  na  representação. 

 Se  queremos  entender  o  que  modelos  são  precisamos  examinar  o  que  objetos 

 fictícios  são.  Porém,  mesmo  que  se  dê  soluções  satisfatórias  sobre  a  natureza 

 desses  objetos,  ainda  restarão  problemas.  Vorms  (2011)  diz  que  o  modo  como  a 

 entidade  é  apresentada  pode  ser  mais  importante  do  que  a  entidade  em  si  mesma. 

 Apenas  dizer  o  que  as  entidades  fictícias  são  pode  tirar  o  foco  do  problema  de 

 compreender  como  agentes  tiram  conclusões  sobre  os  alvos  a  partir  dos  modelos, 
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 o  princípio  surrogativo  fundamental  na  prática  da  representação  científica  (cf. 

 FRIGG;  NGUYEN,  2017,  p.  85).  Como,  então,  se  dá  uma  representação  quando 

 modelos são encarados como ficção? 

 Uma  primeira  abordagem  é  o  que  Toon  (2012,  p.  43)  chama  de  representação 

 indireta.  Aqui,  o  usuário  usa  um  sistema-modelo  para  representar  um  sistema-alvo, 

 ou  seja,  o  sistema-modelo  aparece  como  um  intermediário  entre  o  usuário  e  o  alvo. 

 Por  isso,  a  representação  é  indireta.  Quando  um  cientista  pensa  em  um  pêndulo 

 formado  por  um  objeto  sem  massa  preso  a  uma  corda  também  sem  massa 

 oscilando  em  um  ambiente  sem  resistência  do  ar,  então  está  usando  esse  modelo 

 de  pêndulo  ideal  como  um  sistema-modelo  para  tirar  conclusões  a  respeito  de  um 

 sistema-alvo  com  um  objeto  dotado  de  massa  preso  em  uma  corda  com  massa  e 

 sujeito  à  resistência  do  ar.  Autores  como  o  próprio  Toon  (2012)  e  Levy  (2015) 

 preferem  uma  visão  de  representação  direta.  Nessa  linha  de  representação  direta,  o 

 sistema-modelo  é  dispensado  e  o  sistema-alvo  é  simplesmente  descrito  de  modo 

 imaginativo.  Imaginamos  o  pêndulo  real  como  sendo  de  tal  e  tal  maneira  em  uma 

 descrição  que  corresponde  ao  pêndulo  ideal  (corda  sem  massa,  oscilação  sem 

 resistência  do  ar,  etc).  Não  é  preciso  que  um  pêndulo  ideal  exista  para  que  se  tenha 

 a  representação  do  alvo.  A  vantagem  da  representação  direta  é  evitar  os  problemas 

 ontológicos ligados às entidades fictícias. 

 Toon  (2012)  sustenta  sua  posição  ficcional  de  representação  direta  a  partir  do 

 pensamento  de  Kendall  Walton  sobre  representação  nas  artes  (WALTON,  1990).  A 

 ideia  central  de  Walton  sobre  esse  tema  é  compreender  a  representação  em  termos 

 de  faz-de-conta  (  make-believe  ).  Isso  pode  ser  facilmente  observado  nas 

 brincadeiras  das  crianças  (cf.  WALTON,  1990,  p.  11).  No  contexto  dos  jogos  infantis 

 é  comum  que  se  imagine  certas  coisas  como  sendo  outras.  Um  galho  pode  ser 

 imaginado  como  uma  espada,  uma  vassoura  como  um  cavalo,  uma  garrafa  pet 

 como  uma  arma  espacial  e  um  par  de  chinelos  como  traves  de  um  gol.  Nos  termos 

 de  Walton,  esses  objetos  seriam  suportes  (  props  )  e  as  regras  que  fazem  a  criança 

 considerar  um  galho  como  uma  espada,  por  exemplo,  seriam  os  princípios  de 

 geração  (  principles  of  generation  ).  O  suporte  e  o  princípio  de  geração,  portanto, 

 prescrevem  o  que  deve  ser  imaginado,  de  modo  que  uma  proposição  ficcional,  para 

 Walton,  será  definida  como  uma  proposição  prescrita  para  ser  imaginada.  Assim, 

 47 



 proposições  ficcionais,  ainda  que  sejam  falsas  literalmente,  serão  verdadeiras  no 

 contexto do jogo  . 21

 A  proposta  de  Walton  é  que  jogos  de  faz-de-conta  não  se  resumem  às 

 brincadeiras  infantis,  mas  também  se  aplicam  às  artes.  Uma  estátua  exibindo 

 Napoleão  sobre  um  cavalo,  por  exemplo,  seria  o  suporte  de  um  jogo  de 

 faz-de-conta  cujo  princípio  de  geração  nos  orienta  a  imaginar  Napoleão  não  como 

 uma  coisa  imóvel  e  feita  de  bronze,  mas  como  tendo  uma  certa  fisionomia  ou 

 expressões  faciais  (cf.  TOON,  2012,  p.  37).  Obras  literárias  de  ficção  também  seriam 

 exemplos  de  suporte.  Em  uma  obra  como  A  Guerra  dos  Mundos  de  H.  G.  Wells  é 

 descrito  que  a  catedral  de  São  Paulo  em  Londres  foi  atacada  por  alienígenas.  A 

 descrição  do  livro,  portanto,  nos  prescreve  a  imaginar  essa  invasão  alienígena  (cf. 

 TOON,  2012,  p.  39).  Assim,  o  faz-de-conta  também  aparece  no  mundo  dos  adultos 

 quando  se  trata  de  representação.  Mais  precisamente,  Walton  compreende  que 

 algo  é  uma  representação  se  possuir  a  função  social  de  servir  como  suporte  em  um 

 jogo  de  faz-de-conta  e  algo  será  um  objeto  de  representação  se  a  representação 

 nos orientar a imaginar algo sobre aquele objeto (cf. FRIGG; NGUYEN, 2017, p. 86). 

 Com  base  nisso,  Toon  (2012,  pp.  37-40)  propõe  que  modelos  científicos 

 representam  como  nesses  jogos  de  faz-de-conta.  Um  modelo  físico,  como  a 

 maquete  de  um  prédio  ou  a  miniatura  de  um  avião,  serve  como  suporte  na 

 representação  de  objetos  como  prédios  e  aviões  do  mesmo  modo  que  a  estátua  de 

 Napoleão  atua  como  suporte  para  representar  certos  aspectos  da  fisionomia  do 

 líder  francês.  Semelhantemente,  modelos  teóricos  como  o  pêndulo  ideal 

 prescrevem  como  imaginar  uma  bolinha  presa  a  uma  corda  oscilando  sem 

 considerar  a  massa  da  bolinha  ou  da  corda,  assim  como  um  romance  pode  nos 

 prescrever  uma  imaginação  sobre  o  que  ocorreu  com  um  local  real  como  a  catedral 

 de  São  Paulo.  Não  há,  portanto,  entidades  intermediárias  como  sistemas-modelo. 

 Temos  apenas  prescrições  para  como  imaginar  objetos  do  mundo  real  e,  por  isso,  a 

 visão de representação de Toon é chamada direta. 

 21  O  conjunto  de  proposições  imaginadas  não  precisa  coincidir  com  o  conjunto  de  proposições 
 verdadeiras  no  contexto  do  jogo.  Para  usar  o  mesmo  exemplo  de  Walton  (1990),  se  em  uma 
 brincadeira  infantil  em  um  campo  tem  como  regra  imaginar  que  tocos  de  árvores  são  ursos,  então 
 mesmo  que  nenhum  dos  participantes  veja  um  toco  de  árvore  escondido  em  meio  à  folhagem, 
 aquele toco também contará como um urso dentro da brincadeira. 
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 Um  primeiro  problema  é  que  essa  visão  direta  não  parece  mostrar  em  que 

 sentido  a  representação  é  epistêmica.  Imaginar  que  o  alvo  possui  certos  aspectos 

 não  nos  diz  como  os  aspectos  imaginados  correspondem  a  aspectos  que  o  alvo 

 realmente  possui  (cf.  FRIGG;  NGUYEN,  2017,  p.  87).  Uma  resposta  que  Toon 

 oferece é a seguinte: 

 “Princípios  de  geração  frequentemente  ligam  propriedades  dos 
 modelos  a  propriedades  do  sistema  que  eles  representam  em  um 
 modo  direto.  Se  o  modelo  possui  uma  certa  propriedade,  então  nós 
 imaginamos  que  o  sistema  também  a  possui.  Se  o  modelo  é  preciso, 
 então  o  modelo  e  o  sistema  serão  similares  a  esse  respeito.  (...)  nem 
 todos  os  princípios  de  geração  são  diretos  assim.  (...)  Em  alguns 
 casos,  a  similaridade  não  parece  cumprir  qualquer  papel.”  (TOON, 
 2012, pp. 68-69) 

 Essa  resposta  parece  levar  a  concepção  de  representação  ficcional  direta 

 para  a  concepção  de  similaridade,  trazendo  os  problemas  já  discutidos  na  seção 

 1.4.  Nos  casos  em  que  a  similaridade  não  cumpre  seu  papel,  o  problema  de  dizer 

 como traçar raciocínio surrogativo permanece (cf. FRIGG; NGUYEN, 2017, p. 87). 

 Outro  problema  envolve  as  representações  sem  alvo.  Como  já  comentado, 

 certas  representações  tratam  de  objetos  que  simplesmente  não  existem,  como  o 

 éter  e  o  flogisto,  ou  mesmo  objetos  concretos  que  ainda  não  existem,  como  a 

 maquete  de  um  prédio  ainda  não  edificado.  Para  uma  abordagem  de  representação 

 que  envolve  prescrições  de  imaginação  sobre  um  objeto  real,  isso  é  preocupante 

 (cf.  FRIGG;  NGUYEN,  2017,  p.  87).  Toon,  porém,  não  considera  tão  preocupante 

 pensando  na  própria  ficção  literária.  Embora  uma  obra  literária  possa  nos  prescrever 

 imaginações  sobre  objetos  reais,  nem  todas  fazem  isso.  Muitas  obras  nos 

 prescrevem  imaginações  sobre  seres  que  não  existem.  O  exemplo  de  Toon  é 

 Drácula.  Na  obra  Drácula  há  prescrições  para  imaginar  o  personagem  como  um 

 vampiro,  ainda  que  vampiros  não  existam.  Imediatamente,  isso  nos  envolve  nos 

 problemas  ontológicos  de  personagens  da  ficção,  mas,  segundo  Toon,  podemos 

 conviver  com  esse  problema,  já  que  o  mais  importante  é  oferecer  uma  solução  para 

 casos  sem  alvo  (cf.  TOON,  2012,  p.  54).  Assim,  modelos  representam  objetos 

 inexistentes  do  mesmo  modo  que  obras  de  ficção  representam  personagens 

 fictícios. 
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 Em  termos  de  esquema-RE,  a  visão  direta  de  Toon  pode  ser  resumida  na 

 enunciação de Representação Direita abaixo (cf. FRIGG; NGUYEN, 2017, p. 87): 

 (Representação  Direta):  Um  modelo  científico  M  representa  um  alvo  T  se  e  somente 

 se M funciona como suporte em um jogo de faz-de-conta. 

 Nessa  definição,  as  imaginações  prescritas  são  sobre  um  alvo  T  se  existir  um 

 alvo  ou  sobre  um  objeto  fictício  se  não  existir  um  alvo.  Uma  questão  que  surge  é 

 entender  o  quanto  isso  se  aplica  à  prática  científica.  A  definição  da  Representação 

 Direta  implica  que  imaginar  algo  sobre  um  objeto  existente  é  diferente  de  imaginar 

 algo  sobre  um  objeto  inexistente.  Mas  havia  uma  diferença  significativa  na  aplicação 

 do  modelo  quando  os  cientistas  acreditavam  que  o  flogisto  existia?  Conseguimos 

 entender  como  os  cientistas  do  passado  aplicavam  um  modelo  sobre  o  flogisto 

 mesmo  que  hoje  já  saibamos  que  ele  não  existe  e  não  encontramos  uma  grande 

 diferença  (cf.  FRIGG;  NGUYEN,  2017,  p.  87).  A  distinção  entre  imaginar  objetos 

 existentes e inexistentes não é muito clara, portanto. 

 Por  outro  lado,  a  Representação  Direta  dá  conta  de  alguns  problemas  de 

 representação.  No  problema  da  assimetria  é  claro  que  o  processo  imaginativo  é 

 direcionado  ao  alvo  e  não  o  contrário.  Também  dá  conta  do  problema  da 

 deturpação,  pois  nada  garante  que  nossa  imaginação  esteja  correta  sobre  aspectos 

 do  alvo.  Sendo  baseada  na  representação  artística,  é  natural  nessa  visão  que  não 

 se  tenha  uma  demarcação  precisa  entre  representação  na  ciência  e  representação 

 em  outros  campos,  dando  então  uma  resposta  ao  problema  da  demarcação.  Apesar 

 disso,  a  Representação  Direta  tem  a  dificuldade  com  a  ontologia  dos  objetos 

 fictícios  e  não  diz  muito  sobre  o  problema  do  estilo  e  padrões  de  precisão  (cf. 

 FRIGG; NGUYEN, 2017, p. 88). 

 Uma  outra  abordagem  de  representação  direta  é  dada  por  Levy  (2015), 

 embora  também  inspirada  no  pensamento  de  Walton  (1990).  O  diferencial  de  Levy  é 

 tentar  solucionar  o  problema  da  representação  epistêmica  no  processo  de 

 representação  científica  aplicando  a  teoria  da  verdade  parcial  de  Yablo  (2014).  A 

 intuição  básica  dessa  teoria  é  que  um  enunciado  será  parcialmente  verdadeiro  se 

 for  verdadeiro  em  relação  a  um  subconjunto  de  circunstâncias  do  tópico  em  estudo 
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 (cf.  LEVY,  2015,  p.  792).  Não  obstante,  o  próprio  Levy  reconhece  que  isso  não 

 funciona  para  todos  os  casos  de  modelagem,  geralmente  falhando  para  casos  em 

 que  idealizações  deturpadoras  do  sistema  estudado  são  cruciais  e  não  podem  ser 

 deixadas  de  lado  (cf.  LEVY,  2015,  p.  794).  Levy  também  diz  que  não  há  modelos 

 sem  alvos.  Modelos  que  parecem  não  ter  alvos  apenas  não  possuem  alvos 

 específicos,  mas  estão  ligados  conceitualmente  a  modelos  com  alvos  específicos, 

 de  modo  que  são  melhor  entendidos  como  modelos  com  alvos  generalizados  (cf. 

 LEVY,  2015,  pp.  796-797).  Se  o  modelo  não  atende  esse  requisito,  então,  no  final 

 das  contas,  não  era  um  modelo  (cf.  LEVY,  2015,  p.  797)  .  Uma  vantagem  imediata 22

 dessa  abordagem  é  nos  livrar  de  um  compromisso  com  objetos  fictícios.  Porém,  a 

 própria  noção  de  alvo  generalizado  não  é  concreta  (cf.  FRIGG;  NGUYEN,  2017,  p. 

 88) e pode ser tão difícil de tratar quanto objetos fictícios. 

 Já  uma  maneira  de  compreender  como  raciocínio  surrogativo  ocorre  em 

 abordagens  ficcionais  foi  proposta  por  Cartwright  (2010).  Modelos  altamente 

 idealizados  possuem  aspectos  distantes  da  realidade,  como  já  dito  sobre  o  caso  do 

 pêndulo  ideal.  A  abordagem  ficcional  nos  convida  a  entender  modelos  como 

 prescrições  para  imaginar  algo  sobre  um  alvo,  existente  ou  não.  A  dúvida  é  como 

 uma  ficção  imaginada  pode  nos  ensinar  algo.  Para  Cartwright,  esse  ensinamento 

 seria  como  a  moral  ou  lição  que  derivamos  de  fábulas  e  parábolas.  Por  meio  de  uma 

 narrativa  imaginada,  a  fábula  e  a  parábola  apresentam  algum  tipo  de  ensinamento 

 ao  seus  ouvintes.  Os  personagens  e  situações  são  claramente  fictícias  (ao  contrário 

 dos  animais  das  fábulas,  animais  reais  não  falam),  mas  podemos  aprender  algo 

 delas  apesar  disso.  Na  fábula,  a  moral  é  explicitada  na  narrativa  -  é  claro  que  a 

 cigarra  encontra  dificuldades  no  inverno  por  não  ter  guardado  mantimentos  durante 

 o  verão.  Na  parábola,  a  moral  não  é  explícita  e  um  esclarecimento  deve  ser  dado 

 sobre  seu  significado  -  a  parábola  bíblica  dos  trabalhadores  na  vinha  encontrada  no 

 evangelho  de  Mateus  diz  que  o  dono  de  uma  vinha  ofereceu  o  mesmo  pagamento 

 para  os  empregados  que  trabalharam  desde  manhã  e  aqueles  que  começaram  a 

 trabalhar  apenas  à  tarde,  mas  isso  pode  ser  entendido  tanto  no  sentido  espiritual  de 

 22  Levy  usa  como  exemplo  o  autômato  celular  do  Jogo  da  Vida  (LEVY,  2015,  p.  797).  Os  padrões 
 presentes  no  Jogo  da  Vida  não  representam  nenhum  alvo  específico,  de  modo  que,  para  Levy,  não  é 
 um  modelo,  apenas  uma  estrutura  matemática.  O  Jogo  da  Vida  e  a  noção  de  autômato  celular  serão 
 estudados mais a fundo nos próximos capítulos deste trabalho. 
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 que  a  graça  de  Deus  alcança  todos  que  se  arrependem,  seja  cedo  ou  seja  tarde, 

 como  pode  ser  entendido  em  um  olhar  capitalista  de  que  cada  um  recebe  de 

 acordo  com  um  contrato  (cf.  CARTWRIGHT,  2010,  p.  29).  Um  modelo,  assim  como 

 uma  parábola,  pode  ser  entendido  de  várias  maneiras  (cf.  CARTWRIGHT,  2010,  p. 

 30).  Apesar  disso,  Cartwright  não  diz  muito  sobre  como  é  feita  a  transferência  do 

 que  se  aprende  no  modelo  para  o  alvo  (cf.  FRIGG;  NGUYEN,  2017,  p.  89).  A 

 comparação  com  a  noção  de  fábula  e  parábola  parece  boa,  mas  ainda  precisa  de 

 mais detalhamento. 

 Ainda  é  importante  considerar  algumas  críticas  à  concepção  ficcional.  Uma 

 primeira  é  a  preocupação  com  os  problemas  filosóficos  envolvendo  ficções.  De  fato, 

 a  metafísica  de  objetos  fictícios  é  um  terreno  bastante  controverso,  mas  outras 

 abordagens  também  encontram  problemas  filosóficos  difíceis  que  não  são  menos 

 devastadoras do que as discussões sobre ficção (cf. FRIGG; NGUYEN, 2017, p. 89). 

 Uma  segunda  crítica  é  que  uma  concepção  ficcional  corre  o  risco  de  cair  nas 

 mãos  de  irracionalistas  (cf.  GIERE,  2009,  p.  257).  Negacionistas  científicos  poderiam 

 aproveitar  a  ideia  de  que  a  ciência  produz  ficções  para  argumentar  que  declarações 

 científicas  não  devem  ser  levadas  a  sério  .  Mas  ainda  que  isso  possa  acontecer,  o 23

 problema  não  estaria  na  visão  ficcional  em  si  mesma  e  sim  no  modo  como  ela  é 

 apresentada.  Qualquer  ideia  pode  ser  perigosa  se  estiver  fora  de  contexto.  Se  a 

 concepção  ficcional  for  levada  adiante,  cabe  aos  defensores  dessa  visão 

 elaborarem  sua  tese  com  o  cuidado  necessário  para  evitar  consequências 

 indesejáveis, como um negacionismo científico (cf. FRIGG; NGUYEN, 2017, p. 90). 

 Uma  terceira  crítica,  também  encontrada  em  Giere  (2009),  é  que,  na  prática, 

 modelos  e  obras  de  ficção  são  diferentes  em  suas  funções.  Giere  identifica  três 

 diferenças  principais  (cf.  GIERE,  2009,  pp.  249-252).  A  primeira  é  que  modelos 

 científicos  são  resultados  de  esforço  público,  já  que  cientistas  os  discutem  com 

 seus  colegas  e  os  submetem  à  avaliação  pública,  enquanto  obras  de  ficção  podem 

 ser  completamente  construídas  pelos  esforços  de  um  único  indivíduo.  A  segunda  é 

 que  há  uma  distinção  clara  entre  livros  de  ficção  e  não-ficção  e  quando  um  livro  de 

 não-ficção  apresenta  declarações  falsas,  ele  não  é  reclassificado  como  ficção, 

 23  Os  movimentos  céticos  em  relação  à  eficácia  das  vacinas,  intensificados  nos  últimos  anos,  seriam 
 um exemplo atual de negacionismo científico. 
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 então  por  que  deveríamos  classificar  nossos  modelos  como  tal?  A  terceira  é  que  a 

 principal  função  das  obras  de  ficção  é  entretenimento  (ainda  que  algumas  possam 

 servir  para  nos  ensinar  algo),  enquanto  a  principal  função  dos  modelos  é 

 representar  o  mundo.  Frigg  e  Nguyen  (2017,  p.  90)  não  consideram  que  essas 

 críticas  afetem  a  visão  ficcional.  Primeiro,  se  o  modelo  é  elaborado  publicamente, 

 isso  não  o  torna  menos  ficção,  apenas  o  torna  um  tipo  diferente  de  ficção  ,  assim 24

 como  se  um  modelo  nunca  tivesse  sido  discutido  ou  publicado  com  outros 

 cientistas,  isso  não  deixaria  de  ser  ciência.  Em  segundo  lugar,  verdade  e  falsidade 

 não  são  aspectos  definidores  da  ficção,  pois  nada  impede  que  uma  obra  de  ficção 

 apresente  declarações  verdadeiras  (em  um  livro  fictício  poderia  ser  dito  que  a  torre 

 Eiffel  fica  na  França,  por  exemplo).  Autores  como  Toon,  apoiados  em  Walton,  diriam 

 que  a  diferença  entre  ficção  e  não-ficção  está  principalmente  na  atitude  que  se 

 espera  que  tomemos  diante  do  conteúdo  de  um  texto.  Em  terceiro  lugar,  os 

 proponentes  da  visão  ficcional  concordam  que  a  principal  função  dos  modelos  é 

 representar,  mas  ter  funções  diferentes  de  obras  de  ficção  não  implica  que  não 

 possam ser objetos ficcionais ontologicamente falando. 

 Uma  quarta  crítica  apresentada  por  Magnani  (2012,  p.  3)  é  que  a  visão 

 ficcional  não  faz  justiça  ao  processo  de  descoberta  científica.  Para  Magnani,  um 

 papel  fundamental  dos  modelos  é  participar  dos  processos  de  descoberta  de  novos 

 quadros  de  trabalho  e  domínios  empíricos.  Se  modelos  fossem  ficções,  isso  não 

 seria  possível.  Ocorre  que  isso  se  baseia  na  ideia  de  que  a  distinção  entre  ficção  e 

 não-ficção  se  deve  à  verdade  e  falsidade.  Como  já  mencionado  acima,  essa  não  é  a 

 distinção essencial entre o que é ou não fictício (cf. FRIGG; NGUYEN, 2017, p. 90). 

 Um  quinto  problema  é  que  ficções  são  supérfluas,  são  dispensáveis  no 

 sentido  de  que  podemos  compreender  modelos  sem  apelar  para  ficções.  Frigg  e 

 Nguyen  (2017,  pp.  90-91)  não  aprofundam  esses  argumentos,  mas  notam  que 

 críticos  nessa  linha  (e.g.  WEISBERG,  2013)  acabam  caindo  em  alguma  das  outras 

 concepções  de  representação  que  também  possuem  seus  próprios  problemas. 

 Concluem  que  o  mais  sensato  é  deixar  a  questão  da  necessidade  de  ficções  em 

 24  Além  disso,  não  parece  que  todas  as  obras  claramente  fictícias  sejam  fruto  do  esforço  de  um  único 
 indivíduo.  Se  um  livro  de  ficção  é  publicado,  ainda  que  o  título  seja  atribuído  como  trabalho  de  um 
 único  autor,  um  ou  mais  editores  podem  ter  contribuído  com  ideias  e  sugestões  para  o  enredo.  Não 
 vejo como esse trabalho em conjunto faria a obra ser menos fictícia. 

 53 



 aberto.  No  mínimo,  é  um  caminho  que  pode  ser  seguido,  mas  talvez  outras  vias  de 

 entendimento da representação ainda estejam abertas. 

 1.8 Representando como 

 A  próxima  abordagem  de  representação  deriva  da  noção  de  “representar 

 como”  presente  no  trabalho  de  Nelson  Goodman  (1976),  na  qual  uma  obra  de  arte 

 não  apenas  denota  um  objeto,  mas  o  representa  como  sendo  de  tal  e  tal  maneira. 

 Mais  tarde,  Elgin  (2010)  desenvolveu  essa  ideia  para  aplicá-la  ao  contexto  científico. 

 Assim,  temos  uma  concepção  de  representação  científica  do  tipo  “representar 

 como”.  Seguindo  Frigg  e  Nguyen  (2017),  chamaremos  de  concepção 

 “representação-como” (  representation-as  ). 

 A  intuição  básica  da  ideia  de  “representação-como”  apresentada  por 

 Goodman  e  Elgin  pode  ser  captada  nos  exemplos  das  caricaturas.  A  figura  1.3  a 

 seguir,  por  exemplo,  é  uma  caricatura  de  1939  em  que  os  líderes  Adolf  Hitler  (à 

 esquerda)  e  Josef  Stalin  (à  direita)  são  representados  como  gatos  e  os  países 

 balcânicos são representados como peixes em um aquário. 

 Figura 1.3 

 Fonte: fotolibra.com 

 Mas  a  noção  de  “representação-como”  pode  ser  ampliada,  incluindo,  além 

 de  caricaturas,  também  pinturas  e  fotografias.  A  famosa  fotografia  de  Albert  Einstein 
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 mostrando  a  língua,  apresentada  na  figura  1.4  abaixo,  representa  o  famoso  físico 

 como uma pessoa descontraída. 

 Figura 1.4 

 Fonte: www1.folha.uol.com.br 

 Os  exemplos  acima  também  podem  ser  encarados  como  formas  de 

 representação  epistêmica,  uma  vez  que  a  representação  dos  alvos  permite 

 raciocínio  surrogativo,  permite  que  se  obtenha  algum  conhecimento  a  respeito 

 deles.  Representar  Hitler  e  Stalin  como  gatos  e  os  países  balcânicos  como  peixes 

 permite  a  inferência  da  tensão  presente  no  clima  político  do  período.  Representar 

 Einstein  como  alguém  mostrando  a  língua  permite  a  inferência  de  um  aspecto  da 

 personalidade  do  cientista.  A  intenção  na  abordagem  de  “representação-como”  é 

 tratar  representações  no  contexto  científico  da  mesma  maneira.  Assim,  modelos 

 científicos  representam  determinados  alvos  de  determinada  maneira  para  que  se 

 aprenda  algo  sobre  os  alvos.  Quando  um  modelo  do  sistema  solar  representa  os 

 planetas  como  esferas  perfeitas,  por  exemplo,  é  possível  inferir  que  os  planetas  não 

 são quadrados ou extremamente irregulares. 

 A  “representação-como”  pode  ser  resumida  da  seguinte  maneira:  um  objeto 

 X  (seja  X  uma  estátua,  uma  pintura,  uma  fotografia  ou  um  modelo)  representa  uma 

 entidade  Y  (seja  Y  um  objeto,  uma  pessoa,  etc)  como  sendo  Z.  A  respeito  disso, 

 uma  primeira  questão  que  pode  aparecer  é  sobre  determinar  exatamente  o  que 

 torna X uma representação de Y como Z (cf. FRIGG; NGUYEN, 2017, p. 91). 

 No  pensamento  de  Goodman,  um  aspecto  central  da  representação  é  a 

 denotação  (cf.  GOODMAN,  1976,  p.  5).  A  fotografia  de  Einstein  denota  Einstein  e  um 

 modelo  do  sistema  solar  denota  o  sistema  solar.  Em  uma  primeira  aproximação, 
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 podemos  dizer  que  a  fotografia  e  o  modelo  são  representações  de  seus  alvos  na 

 medida  em  que  denotam  seus  alvos.  Nesse  sentido,  a  fotografia  e  o  modelo  fariam 

 uma “representação-de” (cf. FRIGG; NGUYEN, 2017, p. 91). 

 Aqui,  é  importante  distinguir  a  “representação-de”  de  outras  formas  de 

 representação.  Nem  toda  representação  é  “representação-de”.  A  pintura  de  um 

 unicórnio,  por  exemplo,  não  é  a  representação  de  um  unicórnio  no  sentido  acima, 

 pois  unicórnios  não  existem  .  Assim,  Goodman  (1976,  p.  21-6)  e  Elgin  (2010,  p.  1-2) 25

 nos  levam  a  fazer  uma  distinção  entre  uma  “representação  de  Z”  e  “representação 

 como Z” (abreviadamente, “Z-representação”). Em particular, Elgin diz o seguinte: 

 “A  figura  que  retrata  um  grifo,  um  mapa  que  mostra  a  rota  para 
 Mordor  (...)  são  todos  representações,  embora  não  representem  coisa 
 alguma.  Para  ser  uma  representação,  um  símbolo  não  precisa  em  si 
 mesmo  denotar,  mas  precisa  ser  o  tipo  de  símbolo  que  denota. 
 Figuras  de  grifos  são,  então,  representações  porque  são  figuras  de 
 animais,  e  algumas  figuras  de  animais  denotam  animais.  Mapas  da 
 Terra  Média  são  representações  porque  são  mapas  e  alguns  mapas 
 denotam  localidades  reais  (...)  então  se  o  símbolo  é  uma 
 representação  é  uma  questão  de  que  tipo  de  símbolo  ele  é.”  (ELGIN, 
 2010, pp. 1-2) 

 Essa  ideia  é  intuitiva  no  caso  das  figuras.  A  figura  retratando  um  homem  é 

 uma  representação-homem,  a  figura  retratando  um  unicórnio  é  uma 

 representação-unicórnio  e  assim  por  diante.  Em  geral,  uma  figura  X  é  uma 

 Z-representação  se  retrata  Z,  mas  não  há  exigência  para  que  X  seja  uma 

 representação de Z, pois Z pode não existir (cf. FRIGG; NGUYEN, 2017, p. 92). 

 Outra  noção  importante  nessa  discussão  é  a  noção  de  exemplificação. 

 Goodman define exemplificação nos seguintes termos: 

 Exemplificação  é  posse  mais  referência.  Ter  sem  simbolizar  é 
 meramente  possuir,  enquanto  simbolizar  sem  ter  é  se  referir  de  algum 
 outro modo além de exemplificar. (GOODMAN, 1976, p. 53) 

 25  Seria  possível  argumentar  que  o  exemplo  da  fotografia  de  Einstein  está  incorreto,  pois  ele  também 
 não  existe  atualmente.  Mas  temos  evidências  de  que  ele  existiu  e,  se  alguém  adotar  uma  metafísica 
 eternalista do tempo, poderia até dizer que ele existe no passado. 
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 Assim,  exemplificação  seria  um  modo  de  referência  que  se  dá  entre  itens  e 

 propriedades.  Propriedades  são  compreendidas  aqui  no  sentido  mais  amplo 

 possível,  incluindo  propriedades  para  um  único  indivíduo,  propriedades  para  vários 

 indivíduos  (relações),  propriedades  de  segunda  ordem  e  propriedades  estruturais 

 (cf.  FRIGG;  NGUYEN,  2017,  p.  92).  Também  não  há  um  comprometimento 

 metafísico  com  a  natureza  das  propriedades,  embora  a  linguagem  usada  na 

 presente  discussão  soe  realista,  não  há  compromisso  ontológico  nesse  uso.  Vale 

 dizer  que  a  noção  de  exemplificação  tratada  aqui  é  neutra  com  respeito  ao  estatuto 

 ontológico  das  propriedades  (cf.  FRIGG;  NGUYEN,  2020,  p.  149).  Frigg  e  Nguyen  (e 

 este  trabalho  também)  falam  em  tom  realista  por  mera  conveniência.  O  raciocínio 

 ainda vale para aqueles que preferem uma abordagem nominalista  . 26

 Um  exemplo  paradigmático  de  exemplificação  seriam  amostras,  como 

 amostras  de  tinta  (cf.  ELGIN,  1983,  p.  71).  Imagine  um  cliente  visitando  uma  loja  de 

 tintas.  O  vendedor  oferece  alguns  pequenos  cartões  de  papel  coloridos  como 

 amostras  das  cores  de  tintas  disponíveis.  Os  cartões  são  pequenos,  coloridos, 

 retangulares,  estão  guardados  em  uma  gaveta,  possuem  uma  certa  altura,  uma 

 certa  largura  e  outras  características,  mas  servem  como  amostra  de  cores,  de  modo 

 que  serem  coloridos  é  o  aspecto  mais  importante  aqui.  Sem  dúvida,  vários 

 predicados  se  aplicam  a  cada  cartão,  mas  os  cartões  certamente  não  são  usados 

 como  amostra  de  todos  eles.  Quando  o  vendedor  pega  o  cartão  azul  para  seu 

 cliente,  esse  cartão  será  usado  como  amostra  da  cor  azul  e  não  como  amostra  da 

 forma retangular, ainda que o cartão também seja retangular. 

 Em  outras  palavras,  os  cartões  podem  instanciar  várias  propriedades,  mas 

 não  exemplificam  todas  elas.  Evidentemente,  exemplificação  requer  instanciação, 

 mas  nem  toda  propriedade  instanciada  estará  exemplificando.  Segundo  Frigg  e 

 Nguyen  (2017,  p.  92),  para  exemplificar  uma  propriedade,  um  objeto  deve,  além  de 

 instanciá-la,  ter  essa  propriedade  como  “epistemicamente  saliente”.  Basicamente, 

 isso  significa  que,  na  exemplificação,  os  objetos  oferecem  acesso  epistêmico  aos 

 aspectos  que  exemplificam,  de  modo  que  podemos  aprender  algo  sobre  o  que  é 

 exemplificado  (ELGIN,  1983,  p.  93).  Quando  os  aspectos  exemplificados  são 

 26  O  próprio  Goodman  (1976,  p.  55-56)  seguia  um  nominalismo  de  propriedades  e  falou  de 
 exemplificação em termos nominalistas. 
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 salientes,  isso  é  possível.  O  quanto  eles  devem  ser  salientes  varia  de  situação  para 

 situação.  No  exemplo  da  loja  de  tinta,  há  todo  um  contexto  que  possibilita  ao  cartão 

 azul  exemplificar  a  cor  azul.  Se,  por  exemplo,  o  cartão  fosse  muito  pequeno,  não 

 permitindo  que  sua  cor  fosse  vista  a  olho  nu,  dificilmente  diríamos  que  aquele 

 cartão  exemplifica  a  cor  azul,  ainda  que  ele  fosse  azul  (cf.  FRIGG;  NGUYEN,  2020, 

 p. 148). 

 Munidos  dessas  noções,  podemos  agora  compreender  melhor  em  que 

 sentido  X  representa  Y  como  Z.  Uma  primeira  declaração  seria  dizer  que  X 

 representa  Y  como  Z  se  X  for  uma  Z-representação  e  denotar  Y.  Só  que  essa  não 

 seria  uma  condição  suficiente.  De  Elgin  (2010,  p.  10),  podemos  inferir  que,  ao 

 denotar  Y  como  uma  Z-representação,  X  deve  exemplificar  certas  propriedades  e 

 imputar  essas  propriedades  (ou  propriedades  relacionadas)  a  Y,  isto  é,  as 

 propriedades  exemplificadas  na  Z-representação  devem  servir  como  uma  ponte  que 

 conecta  X  a  Y.  Há,  portanto,  um  passo  crucial  aqui:  imputação.  Esse  passo  pode 

 ser  compreendido  em  termos  do  que  é  estipulado  pelo  usuário  do  veículo  de 

 representação  (cf.  FRIGG;  NGUYEN,  2017,  p.  92).  Quando  X  é  usado  na  linha  da 

 representação-como,  o  usuário  deve  estipular  que  certas  propriedades 

 exemplificadas  em  X  são  imputadas  em  Y.  Frigg  e  Nguyen  (2017,  p.  92)  avisam  que 

 essa  imputação  não  implica  verdade:  Y  pode  ou  não  ter  as  propriedades  imputadas 

 a ele por X. 

 No  contexto  da  prática  científica,  a  representação-como  derivada  do 

 pensamento  de  Goodman  e  Elgin  pode  ser  resumida  na  enunciação 

 Representação-Como abaixo (cf. FRIGG; NGUYEN, 2017, p. 92): 

 Representação-Como:  Um  modelo  científico  M  representa  um  sistema-alvo  T  se  e 

 somente  se:  (i)  M  denota  T;  (ii)  M  é  uma  Z-representação  exemplificando 

 propriedades  P  1  ,  …,  P  n  e  (iii)  P  1  ,  …,  P  n  (ou  propriedades  relacionadas)  são 

 imputadas a T. 

 Essa  enunciação  permite  tratar  de  alguns  dos  problemas  discutidos  até  aqui. 

 Na  “Representação-Como”,  não  há  uma  demarcação  precisa  entre  representações 

 científicas  e  não-científicas.  A  direcionalidade  da  representação  é  clara,  já  que 
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 denotação  não  é  simétrica.  O  raciocínio  surrogativo  é  feito  em  termos  das 

 propriedades  imputadas  a  Y.  Como  Y  não  precisa  necessariamente  instanciar  as 

 propriedades  imputadas,  há  margem  para  deturpação.  Também  podemos  notar  que 

 diferentes  estilos  de  representação  podem  ser  atribuídos  em  termos  dos  diversos 

 Zs  possíveis  para  representação  ou  em  termos  das  diversas  propriedades 

 exemplificadas. 

 Há,  porém,  algumas  perguntas  incômodas.  Às  vezes,  não  é  tão  fácil  mostrar 

 como  o  veículo  de  representação  pode  exemplificar  certas  propriedades.  Considere 

 o  quadro  de  uma  mulher  chorando,  pintado  para  representar  aquela  mulher  como 

 alguém  triste.  Para  que  a  representação  nos  termos  dados  seja  correta,  o  quadro 

 deve  exemplificar  tristeza  e  isso,  por  sua  vez,  exige  que  o  quadro  instancie  a 

 propriedade  da  tristeza,  o  que  é  absurdo:  quadros  não  ficam  tristes.  Elgin  (1983,  p. 

 81)  responde  essa  pergunta  dizendo  que  a  exemplificação  da  tristeza  pode  ser 

 metafórica.  Um  quadro  com  um  rosto  triste  pode  apresentar  certas  linhas  e 

 exemplificar  uma  estrutura  geométrica  literal  que,  metaforicamente,  expressaria 

 tristeza.  Para  um  nominalista,  isso  não  é  tão  problemático,  mas  adeptos  de  uma 

 visão  realista  de  propriedades  teriam  problemas  com  isso,  precisariam  compreender 

 em  que  sentido  uma  propriedade  de  tristeza  é  exemplificada  pelo  quadro.  Diante 

 disso,  Frigg  e  Nguyen  (2020,  p.  152)  entendem  que  uma  abordagem  de 

 representação-como seria mais completa se fosse compatível com as duas visões. 

 Além  disso,  há  veículos  de  representação  que  não  instanciam  propriedades 

 atribuídas  aos  alvos.  É  o  caso  de  modelos  abstratos,  como  um  pêndulo  ideal. 

 Modelos  como  o  pêndulo  ideal  instanciam  propriedades  matemáticas  e  não  físicas. 

 Estritamente  falando,  esse  modelo  de  pêndulo  exemplificaria  propriedades 

 matemáticas  (e  outras  propriedades  abstratas)  que  podem  ser  instanciadas 

 fisicamente  (ELGIN,  2017,  p.  258).  Infelizmente,  como  já  notado  em  seções 

 anteriores,  não  é  muito  claro  se  isso  pode  dar  conta  de  todos  os  casos,  pois 

 dependerá da natureza de objetos matemáticos (cf. FRIGG; NGUYEN, 2020, p. 153). 

 Também  há  o  problema  com  alvos  inexistentes.  Não  é  claro  como  é  possível 

 modelos  sem  alvo  estabelecerem  suas  conexões  (cf.  FRIGG;  NGUYEN,  2020,  p. 

 154). 
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 Por  fim,  também  é  notado  que,  frequentemente,  muitos  aspectos  imputados 

 ao  alvo  não  são  aqueles  exemplificados,  mas  apenas  relacionados.  No  processo  de 

 imputação  comentado  acima  é  dito  que  “propriedades  relacionadas”  podem  ser 

 imputadas.  Um  exemplo  típico  seriam  mapas  com  escalas.  Se  um  mapa  exemplifica 

 uma  distância  de  75  cm  entre  duas  cidades  na  escala  1  mm  para  10  km,  isso  não 

 significa  que  representa  as  cidades  reais  com  essa  distância  entre  elas,  ainda  que 

 os  75  cm  estejam  conectados  com  a  distância  real  em  virtude  da  escala  (cf.  FRIGG; 

 NGUYEN, 2020, p. 156). Porém, essa relação deve ser melhor compreendida. 

 Frigg  e  Nguyen  sugerem  tratar  essas  deficiências  com  sua  versão  aprimorada 

 da “Representação-Como”, a acepção DEKI, a ser discutida na próxima seção. 

 1.9 Acepção DEKI 

 A  acepção  DEKI  é  uma  versão  da  concepção  de  “Representação-Como” 

 proposta  por  Frigg  e  Nguyen.  O  nome  é  um  acrônimo  dos  termos  Denotation 

 (Denotação),  Exemplification  (Exemplificação),  Keys  (Chaves)  e  Imputation 

 (Imputação). 

 A  primeira  condição  da  enunciação  de  representação  dada  pela 

 Representação-Como  envolve  denotação.  O  veículo  de  representação  deve  denotar 

 o  seu  alvo.  Porém,  quando  consideramos  o  contexto  científico,  nem  sempre  temos 

 veículos  pensados  como  símbolos  de  denotação.  No  meio  científico,  bolas  de  bilhar 

 podem  representar  moléculas,  o  modelo  Philips-Newlyn  usa  um  sistema  de 

 encanamentos  e  reservatórios  para  representar  o  fluxo  da  economia  e  o  verme 

 Caenorhabditis  elegans  é  usado  para  modelar  outros  tipos  de  organismos.  Ocorre 

 que  nem  bolhas  de  bilhar,  nem  encanamentos  e  nem  vermes  são  classes  de  objetos 

 que  tipicamente  denotam  .  O  mesmo  pode  ser  dito  para  idealizações,  como  planos 27

 sem  atrito  e  agentes  perfeitamente  racionais,  e  objetos  matemáticos,  afinal,  espaços 

 curvos  e  espaços  de  Hilbert  foram  desenvolvidos  na  matemática  antes  de  se 

 encontrarem  aplicações  para  eles  na  física.  Diante  disso,  uma  primeira  preocupação 

 da  acepção  DEKI  é  salientar  a  figura  de  um  agente  e  sustentar  a  denotação  na 

 27  Palavras,  frases  e  outros  objetos  linguísticos  são  o  tipo  de  coisa  usualmente  envolvida  na 
 denotação. 
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 representação  em  termos  da  ação  desse  agente.  Assim,  bolas  de  bilhar, 

 encanamentos,  objetos  matemáticos  ou  seja  o  que  for  serão  representações 

 epistêmicas  na  medida  em  que  forem  utilizados  por  um  agente  para  representarem 

 um  sistema.  Quando  um  agente  usa  um  objeto  como  representação,  estabelecemos 

 uma base de representação (cf. FRIGG; NGUYEN, 2017, p. 93). 

 Alguns  pontos  devem  ser  considerados  para  entender  uma  base  em  um  caso 

 de  Z-representação  (seguindo  os  termos  da  “Representação-Como”  discutida  na 

 seção  anterior).  Um  primeiro  ponto  é  reconhecer  a  importância  da  constituição 

 material  da  base.  As  propriedades  de  um  modelo  científico  enquanto  objeto  material 

 importam  -  como  o  líquido  flui  nos  encanamentos  do  modelo  de  Philips-Newlyn  é 

 crucial  para  entender  o  movimento  monetário  da  economia  e  o  fato  do 

 Caenorhabditis  elegans  ser  um  organismo  é  de  extrema  importância  para  a 

 representação.  Um  objeto  entendido  como  objeto  material  de  determinado  tipo  é  o 

 que  podemos  chamar  de  um  objeto-O.  Um  segundo  ponto  é  que,  reconhecidas  as 

 propriedades  da  constituição  material  do  objeto,  ele  será  usado  como 

 representação  em  termos  de  uma  interpretação  (embora  não  seja  uma  interpretação 

 na  mesma  linha  de  Contessa  discutida  na  seção  1.6).  Aqui,  interpretar  um  objeto 

 como  uma  Z-representação  não  é  uma  questão  simples.  Envolve  tradições 

 disciplinares,  interesses  de  pesquisa,  teorias  prévias  e  diversos  outros  fatores.  A 

 interpretação,  portanto,  variará  caso  a  caso  (cf.  FRIGG;  NGUYEN,  2017,  p.  93).  Não 

 obstante,  Frigg  e  Nguyen  (2020,  p.  168)  propõem  uma  definição  mais  técnica  nos 

 seguintes termos: 

 (Interpretação):  Seja  um  conjunto  de  X-aspectos  e  𝑋    =    { 𝑋 
 1 
,    ...    ,     𝑋 

 𝑛 
}

 um  conjunto  de  Z-aspectos.  Os  elementos  de  ambos  os  conjuntos  𝑍    =    { 𝑍 
 1 
,    ...    ,     𝑍 

 𝑛 
}

 são  aspectos  qualitativos  ou  variáveis.  Uma  interpretação  é  uma  bijeção  𝐼 :     𝑋    →  𝑍 

 tal que: 

 (i)  cada  X-aspecto  está  mapeado  a  um  Z-aspecto  de  mesmo  tipo  (um 

 aspecto  qualitativo  está  ligado  a  outro  aspecto  qualitativo  e  uma  variável  está  ligada 

 a outra variável). 
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 (ii)  para  toda  variável  mapeada  a  uma  variável  sob  ,  há  uma  𝑋 
 𝑖 

 𝑍 
 𝑗 
   =  𝐼 ( 𝑋 

 𝑖 
)  𝐼 

 função  associando um valor  de  a todo valor de  .  𝑓 
 𝑖    
:     𝑜 

 𝑖 
   →     𝑧 

 𝑗 
 𝑍 

 𝑗 
 𝑋 

 𝑖 

 Um  primeiro  comentário  sobre  essa  definição  diz  respeito  à  importância  de 

 distinguir  entre  aspectos  qualitativos  e  quantitativos.  Aspectos  qualitativos,  como 

 “ser  um  verme”  ou  “ser  um  tubo”,  apenas  são  instanciados  ou  não.  Porém, 

 aspectos  quantitativos,  como  “ter  y  kg  de  massa”  ou  “ter  x  cm  de  largura”,  podem 

 acomodar  diversos  valores.  Para  tornar  essa  distinção  explícita,  os  autores  se 

 referem  aos  aspectos  quantitativos  como  variáveis  e  às  quantidades  específicas 

 como valores (cf. FRIGG; NGUYEN, 2020, p. 168). 

 Um  segundo  comentário  é  que  essa  noção  de  interpretação  não  impõe 

 restrições  à  escolha  dos  X-aspectos  ou  Z-aspectos.  Isso  não  torna  a  representação 

 algo  totalmente  arbitrário?  Não,  pois,  como  comentado  acima,  há  aspectos 

 pragmáticos  de  fundo  que  estão  diretamente  conectados  à  interpretação.  Como 

 dito,  dependendo  dos  propósitos,  tradições  de  pesquisa,  interesses  e  outros 

 fatores,  alguns  aspectos  considerados  na  interpretação  serão  mais  ou  menos 

 preferíveis.  Como  exemplo,  os  autores  mencionam  o  uso  de  um  lápis  para 

 representar  a  evolução  do  universo.  Nada  impede  que  se  desenvolva  uma 

 interpretação  em  que  a  ponta  do  lápis  corresponda  ao  Big  Bang,  o  corpo 

 corresponda  ao  universo  após  o  Big  Bang  e  a  borracha  corresponda  ao  fim  do 

 universo  (um  Big  Crunch,  talvez).  A  interpretação  é  perfeitamente  possível,  mas 

 dificilmente  seria  útil  para  propósitos  científicos,  pois  os  cientistas  não  poderiam 

 aprender  nada  de  interessante  sobre  o  comportamento  do  universo  com  tal  modelo 

 (cf. FRIGG; NGUYEN, 2020, p. 170). 

 Um  terceiro  comentário  é  que  os  Z-aspectos  não  precisam  pertencer  a  um 

 sistema-alvo  real.  Z-aspectos  podem  tratar  de  conceitos,  ideias,  noções  ou 

 fantasias.  Tudo  que  faça  sentido  em  um  certo  contexto  é  aceitável  (cf.  FRIGG; 

 NGUYEN,  2020,  p.  171).  Assim,  um  quadro  pode  ser  uma  representação-unicórnio 

 ainda que unicórnios não existam. 

 Também  cabe  notar  que,  na  representação,  não  há  uma  exigência  para  que 

 todos  os  aspectos  de  X  estejam  no  conjunto  da  interpretação  e  nem  que  seja  𝑋  𝑍 
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 um  conjunto  com  todos  os  itens  de  uma  lista  completa  de  aspectos-Z.  É  suficiente 

 que  cada  conjunto  tenha  pelo  menos  um  aspecto  e  que  esses  dois  aspectos 

 estejam conectados por meio da interpretação (cf. FRIGG; NGUYEN, 2020, p. 171). 

 Outro  comentário  é  que  as  interpretações  não  precisam  ser  fixas. 

 Dependendo  do  contexto,  os  aspectos  em  e  ,  bem  como  os  detalhes  da  função  𝑋  𝑍 

 de  interpretação,  podem  mudar  e  as  interpretações  existentes  podem  ser 

 estendidas.  Por  exemplo,  no  modelo  de  Philips-Newlyn,  onde  um  sistema  de 

 encanamento  é  usado  para  representar  a  economia,  é  comum  que  um  pouco  de 

 água  seja  derramada  no  chão  quando  o  sistema  é  utilizado.  Isso  costumava  ser 

 considerado  um  mero  problema  técnico  do  sistema  de  encanamentos,  mas  alguns 

 economistas  viram  que  isso  poderia  ter  um  paralelo  com  o  fluxo  de  dinheiro  que 

 escapa  do  mercado  regular  para  o  mercado  negro,  de  modo  que  “ter  água 

 derramada”  se  torna  um  aspecto  qualitativo  novo  a  ser  incluído  em  (cf.  FRIGG;  𝑋 

 NGUYEN, 2020, p. 171). 

 Também  pode  ser  notado  que  nada  impede  e  de  apresentarem  𝑋  𝑍 

 exatamente  os  mesmos  aspectos.  Em  modelos  de  escala,  por  exemplo,  a  miniatura 

 de  um  avião  pode  ser  uma  representação-avião  na  qual  aspectos  de  avião  (como 

 formato  das  asas)  podem  ser  ligados  aos  mesmos  aspectos  de  avião  por  meio  da 

 interpretação (cf. FRIGG; NGUYEN, 2020, p. 171). 

 Em  suma,  um  objeto-O  que  tenha  sido  escolhido  para  a  base  de  uma 

 representação  se  torna  uma  Z-representação  se  O  for  interpretado  em  termos  de  Z 

 (cf.  FRIGG;  NGUYEN,  2017,  p.  93),  ou,  em  termos  mais  técnicos,  uma 

 Z-representação  é  um  par  onde  é  um  objeto  e  é  uma  interpretação  de <  𝑋 ,     𝐼 >  𝑋  𝐼 

 acordo  com  a  definição  dada  (cf.  FRIGG;  NGUYEN,  2020,  p.  168).  Um  modelo  ,  𝑀 

 portanto,  pode  ser  definido  como  uma  entidade  composta  (cf.  𝑀    =    <  𝑋 ,     𝐼 >

 FRIGG; NGUYEN, 2020, p. 172). 

 O  próximo  estágio  envolve  a  exemplificação.  Alguns  comentários  sobre  a 

 exemplificação  em  geral  já  foram  tecidos  na  seção  anterior  e  muito  do  que  foi 

 tratado  ali  pode  ser  aplicado  no  caso  da  modelagem  científica.  Recordemos  que  um 

 item  exemplifica  um  aspecto  P  se  e  somente  se  esse  item  instancia  P  e  P  é  uma 

 propriedade  epistemicamente  saliente.  Um  dos  problemas  notados  sobre  essa 

 noção  de  exemplificação  ocorre  quando  se  diz  que  um  item  exemplifica  certa 
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 propriedade  sem  instanciá-la.  O  exemplo  do  quadro  com  um  rosto  triste  vem  à  tona. 

 Como  é  possível  dizer  que  um  quadro  exemplifica  tristeza  se  quadros  não  podem 

 ficar  tristes?  Um  problema  semelhante  surge  quando  pensamos  em  modelos 

 científicos.  Considere,  mais  uma  vez,  o  exemplo  do  modelo  de  Philips-Newlyn,  onde 

 um  sistema  de  tubos  e  fluidos  é  usado  para  modelar  o  fluxo  monetário.  Como  um 

 modelo  desses  pode  exemplificar  propriedades  econômicas  sem  instanciá-las? 

 Afinal,  o  movimento  da  água  em  tubos  é  muito  diferente  do  movimento  de  dinheiro 

 no  mercado.  A  resposta  sugerida  por  Elgin  (1983)  é  que  a  exemplificação  não  exige 

 uma  instanciação  literal,  o  quadro  pode  instanciar  tristeza  de  modo  metafórico. 

 Semelhantemente,  a  exemplificação  de  aspectos  econômicos  no  encanamento  de 

 Philips-Newlyn  poderia  ser  apenas  alguma  metáfora.  Como  visto,  embora  parece 

 pender  mais  para  o  nominalismo  de  propriedades  e  uma  abordagem 

 metafisicamente  neutra  é  mais  desejável  aqui.  Diante  disso,  Frigg  e  Nguyen  (2017, 

 2020)  utilizam  a  noção  de  interpretação  apresentada  acima  para  refinar  a  questão 

 da exemplificação. 

 Uma  vez  que  a  noção  de  interpretação  estabelece  uma  relação  um-a-um 

 entre  aspectos-X  e  aspectos-Z  é  possível  definir  o  conceito  de 

 instanciação-sob-interpretação  (  instantiation-over-interpretation  )  ou  instanciação-I 

 para abreviar (cf. FRIGG; NGUYEN, 2020, p. 172). A definição é a seguinte: 

 (I-Instanciação):  um  modelo  I-instancia  um  Z-aspecto  se  e  𝑀    =    <  𝑋 ,     𝐼 >  𝑍 
 𝑗 

 somente  se  instancia  um  X-aspecto  tal  que:  é  mapeado  a  sob  e  se  e  𝑋  𝑋 
 𝑖 

 𝑋 
 𝑖 

 𝑍 
 𝑗 

 𝐼  𝑋 
 𝑖 

 são variáveis, então  contém uma função  tal que  𝑍 
 𝑗 

 𝐼  𝑓  𝑧 
 𝑗 
   =     𝑓 ( 𝑥 

 𝑖 
)   .

 Basicamente,  significa  que  um  modelo  I-instancia  um  Z-aspecto  se  o 

 portador  I-instancia  o  X-aspecto  correspondente  por  uma  correspondência  entre 

 aspectos  dada  pela  interpretação  I  (cf.  FRIGG;  NGUYEN,  2020,  p.  172).  Com  isso, 

 Frigg  e  Nguyen  (2020,  p.  172)  podem  definir  uma  I-exemplificação  nos  seguintes 

 termos: 
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 (I-Exemplificação):  um  modelo  I-exemplifica  um  Z-aspecto  em  𝑀    =    <  𝑋 ,     𝐼 >  𝑍 
 𝑗 

 um  contexto  se  e  somente  se  I-instancia  e  é  saliente,  onde  é  𝐶  𝑀  𝑍 
 𝑗 

 𝑍 
 𝑗 

 𝐶  𝑍 
 𝑗 

 𝐶 

 saliente  se  e  somente  se  (i)  é  um  aspecto  relevante  em  ,  e  (ii)  é  𝑍 
 𝑗 

 𝐶  𝑍 
 𝑗 

 epistemicamente acessível  .  𝐶 

 Essa  definição  contempla  os  pontos  da  exemplificação  comentados  na  seção 

 anterior,  como  a  necessidade  dos  aspectos  exemplificados  serem  relevantes  e 

 epistemicamente  acessíveis  em  determinado  contexto.  Evidentemente,  o  aspecto  𝑍 
 𝑗 

 será  epistemicamente  acessível  se  e  somente  se  for  epistemicamente  acessível,  𝑋 
 𝑖 

 onde  é  a  propriedade  mapeada  a  pela  interpretação  .  Na  condição  (i)  da  𝑋 
 𝑖 

 𝑍 
 𝑗 

 𝐼 

 definição  pode  haver  uma  preocupação  com  trivialidade,  pois  todos  os  aspectos  em 

 poderiam  ser  contados  como  relevantes.  Ocorre  que  a  interpretação  pode  cobrir  𝑍 

 aspectos  do  conjunto  que  não  são  relevantes  em  determinado  contexto.  No  𝑋 

 modelo  Philips-Newlyn,  por  exemplo,  poderia  haver  um  tubo  muito  pequeno  que 

 não  foi  notado  em  uma  aplicação  do  modelo  sob  uma  dada  interpretação.  A 

 interpretação  cobre  aquele  tubo,  mas,  naquela  aplicação  em  especial,  ignorar  o 

 tubo  não  foi  relevante  para  os  propósitos  de  uso  do  modelo.  Nem  todos  os 

 aspectos  contemplados  na  interpretação  são,  portanto,  epistemicamente 

 relevantes.  Além  disso,  a  exemplificação  é  seletiva,  de  modo  que  nem  todos  os 

 aspectos  salientes  no  veículo  de  representação  contam  como  casos  de 

 exemplificação.  No  modelo  Philips-Newlyn,  o  propósito  é  considerar  o  fluxo  de 

 líquido  para  modelar  movimentação  econômica.  Para  esse  fim,  o  tamanho  ou  o  tipo 

 de  material  que  o  tubo  é  feito  não  contam  na  exemplificação,  ainda  que  sejam 

 aspectos salientes e claramente visíveis (cf. FRIGG; NGUYEN, 2020, p. 173). 

 Essa  noção  mais  completa  de  exemplificação  permite  compreender  melhor 

 como  itens  podem  exemplificar  aspectos  não-instanciados.  A  exemplificação  deve 

 ser  entendida  sempre  sob  alguma  interpretação.  O  quadro  exemplifica  a  tristeza  se 

 suas  propriedades  forem  interpretadas  de  determinada  maneira,  assim  como  o 

 sistema  de  tubos  do  modelo  Philips-Newlyn  exemplifica  movimento  econômico  se 

 seu sistema de tubos for interpretado de determinado modo. 
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 Uma  última  consideração  na  representação  pela  acepção  DEKI  envolve 

 elucidar  como  as  propriedades  exemplificadas  no  modelo  são  imputadas  ao 

 sistema-alvo.  Na  abordagem  de  Representação-Como  discutida  na  seção  anterior  é 

 dito  que  são  imputadas  ao  alvo  as  propriedades  relacionadas  do  modelo,  mas  as 

 propriedades  do  modelo  e  as  propriedades  do  alvo  não  precisam  ser  idênticas.  Na 

 verdade,  poucos  modelos  empregados  na  prática  científica  (talvez  nenhum)  retratam 

 seus  alvos  como  tendo  os  mesmos  aspectos  que  o  modelo  apresenta.  Por  isso,  são 

 invocadas  “propriedades  relacionadas”.  Mas  não  é  muito  claro  o  que  significa  ser 

 uma  propriedade  relacionada.  Afinal,  qualquer  propriedade  pode  ser  relacionada  a 

 alguma  outra  de  algum  modo.  Sem  especificar  de  que  maneiras  as  propriedades 

 são  relacionadas  é  difícil  mostrar  como  elas  podem  ser  imputadas  ao  sistema-alvo 

 (cf. FRIGG; NGUYEN, 2017, p. 94). 

 Na  prática  científica,  a  relação  entre  as  propriedades  exemplificadas  pelo 

 modelo  e  as  propriedades  atribuídas  ao  sistema  costumam  ser  descritas  em  termos 

 de  simplificação,  idealização  e  aproximação  (cf.  ELGIN,  1996,  2010).  Isso  ocorre  em 

 muitas  aplicações  de  modelos.  Claramente,  um  pêndulo  ideal,  como  o  próprio  nome 

 diz,  é  uma  idealização  de  um  pêndulo,  não  considerando  a  massa  do  fio  ou 

 movimentos  fora  do  plano  da  trajetória  pendular.  Na  descrição  de  um  plano 

 inclinado  sem  atrito  temos  a  simplificação  de  uma  situação  concreta  em  que  há 

 resistência  ao  movimento  por  conta  do  atrito  e  da  resistência  do  ar.  Em  relações 

 econômicas  são  considerados  agentes  perfeitamente  racionais  pensando  apenas 

 em  termos  de  função  de  utilidade,  quando,  evidentemente,  não  vivemos  em  um 

 mundo  onde  as  decisões  econômicas  são  tomadas  em  plena  racionalidade.  Porém, 

 há  casos  em  que  o  uso  de  modelo  não  envolve  idealização.  Um  mapa  do  mundo, 

 por  exemplo,  pode  exemplificar  uma  distância  de  29  cm  entre  os  dois  pontos 

 rotulados  como  Paris  e  Nova  Iorque.  A  distância  real  entre  as  cidades  é  de  5800  km, 

 mas  os  29  cm  não  são  uma  idealização  dos  5800  km  (cf.  FRIGG;  NGUYEN,  2017,  p. 

 94).  Descrever  a  relação  entre  propriedades  exemplificadas  e  atribuídas  apenas  em 

 termos de idealização ou simplificação ainda não é o melhor caminho. 

 Frigg  e  Nguyen  (2017,  p.  94)  preferem  adotar  a  seguinte  abordagem. 

 Considere  as  propriedades  exemplificadas  por  e  sejam  as  𝑃 
 1 
,    ...    ,     𝑃 

 𝑛 
 𝑀  𝑄 

 1 
,    ...    ,     𝑄 

 𝑚 
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 propriedades  relacionadas  que  imputa  ao  alvo  (onde  e  podem  ser  números  𝑀  𝑇  𝑛  𝑚 

 naturais  positivos  quaisquer  que  não  necessariamente  precisam  ser  iguais).  Com 

 base  nisso,  a  representação  de  deve  incluir  uma  chave  que  especifica  como  𝑀  𝐾 

 exatamente  são  convertidas  em  .  pode,  então,  ser  definida  𝑃 
 1 
,    ...    ,     𝑃 

 𝑛 
 𝑄 

 1 
,    ...    ,     𝑄 

 𝑚 
 𝐾 

 como  uma  relação  .  Qualquer  regra  que  𝐾 (<  𝑃 
 1 
,    ...    ,     𝑃 

 𝑛 
>)   =    <  𝑄 

 1 
,    ...    ,     𝑄 

 𝑚 
>    

 associe  os  dois  conjuntos  de  propriedades  é  admissível.  Isso  complementa  a 

 cláusula  na  definição  de  Representação-Como:  exemplifica  e,  na  𝑀  𝑃 
 1 
,    ...    ,     𝑃 

 𝑛 

 representação,  as  propriedades  são  imputadas  a  de  modo  que  os  dois  𝑄 
 1 
,    ...    ,     𝑄 

 𝑚 
 𝑇 

 conjuntos  de  propriedades  estão  conectados  por  meio  de  uma  relação  chave  (cf.  𝐾 

 FRIGG; NGUYEN, 2017, p. 94). 

 Vejamos  como  isso  funciona  no  exemplo  do  mapa  (cf.  FRIGG;  NGUYEN, 

 2017,  pp.  94-95).  Seja  a  distância  medida  no  mapa  entre  os  pontos  rotulados  𝑃 

 como  Paris  e  Nova  Iorque.  Seja  a  distância  real  entre  Paris  e  Nova  Iorque  no  𝑄 

 mundo.  Seja  a  chave  dada  pela  escala  1:20000000  do  mapa.  Com  podemos  𝐾  𝐾 

 traduzir  a  propriedade  do  mapa  (ter  dois  pontos  distantes  de  29  cm)  para  a 

 propriedade  do  mundo  (ter  duas  cidades  distantes  de  aproximadamente  5800  km). 

 É  claro  que  nem  todas  as  chaves  serão  tão  simples  assim.  Dependendo  da  natureza 

 dos  modelos  utilizados,  a  tradução  de  uma  propriedade  do  modelo  para  uma 

 propriedade  do  alvo  exigirá  uma  relação  mais  ou  menos  complicada  na  chave. 

 Como Frigg e Nguyen dizem: 

 “Em  geral  [a  chave]  é  uma  lacuna  a  ser  preenchida  e  depende  de  𝐾 
 um  número  de  fatores:  a  disciplina  científica,  o  contexto,  o  objetivo  e 
 os  propósitos  pelos  quais  é  usado,  o  pano  de  fundo  teórico  no  qual  𝑀 
 [o  modelo]  opera,  etc.  Construir  na  definição  de  𝑀  𝐾 
 representação-como  não  prejulga  a  natureza  de  ,  muito  menos  𝐾 
 separa  uma  chave  particular  como  a  correta.  O  requerimento  é 
 meramente  que  deve  haver  alguma  chave  para  qualificar  como  𝑀 
 representação-como.” (FRIGG; NGUYEN, 2017, p. 95) 

 Com  todas  essas  modificações,  Frigg  e  Nguyen  podem  definir  com  mais 

 precisão  sua  própria  acepção  da  concepção  de  “Representação-Como”  nos 

 seguintes termos (cf. FRIGG; NGUYEN, 2017, p. 95): 
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 (DEKI):  um  modelo  científico  M  representa  um  alvo  T  se  e  somente  se  todas  as 

 seguintes condições são satisfeitas: 

 (i) M denota T (e, possivelmente, partes de M denotam partes de T); 

 (ii) M é uma Z-representação exemplificando propriedades  ;  𝑃 
 1 
,    ...    ,     𝑃 

 𝑛 

 (iii) M vem com uma chave, K, especificando como  são traduzidas  𝑃 
 1 
,    ...    ,     𝑃 

 𝑛 

 em um conjunto de aspectos  :  .  𝑄 
 1 
,    ...    ,     𝑄 

 𝑚 
 𝐾 (<  𝑃 

 1 
,    ...    ,     𝑃 

 𝑛 
>)   =    <  𝑄 

 1 
,    ...    ,     𝑄 

 𝑚 
>

 (iv) O modelo imputa pelo menos uma das propriedades  a T.  𝑄 
 1 
,    ...    ,     𝑄 

 𝑚 

 Vale  comentar  que  a  ordem  apresentada  acima  é  puramente  lógica  e 

 independente  de  tempo.  Não  é  necessário  que  uma  antecede  temporalmente  a 

 outra.  O  usuário  poderia  fazer  uma  “chave  inversa”,  por  exemplo,  buscando  os 

 aspectos  que  devem  ser  imputados  ao  alvo  e  depois  pensar  em  algum  veículo  de 

 representação que sirva como modelo (cf. FRIGG; NGUYEN, 2020, p. 178). 

 A  acepção  DEKI  pode  ser  esquematizada  de  acordo  com  a  figura  1.5  a 

 seguir. 

 Figura 1.5 

 Fonte: FRIGG; NGUYEN, 2016, p. 229 
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 Assim  temos  a  acepção  DEKI  com  as  letras  do  acrônimo  devidamente 

 justificadas:  Denotation  (condição  (i)),  Exemplification  (condição  (ii)),  Key  (condição 

 (iii)) e  Imputation  (condição (iv)). 

 A  acepção  DEKI  é  uma  boa  proposta  para  os  problemas  da  representação 

 discutidos  ao  longo  deste  capítulo?  Quanto  a  isso,  Frigg  e  Nguyen  (2017,  p.  95) 

 avaliam os pontos fortes e fracos de sua própria abordagem. 

 Primeiro,  com  respeito  à  questão  do  problema  da  representação  epistêmica, 

 a  acepção  DEKI  oferece  um  quadro  abstrato  para  se  pensar  esse  tipo  de 

 representação  e  o  que  concretiza  o  processo  de  representação  pode  variar  caso  a 

 caso.  É  geral  o  bastante  para  cobrir  diversos  casos  de  representação,  mas  destaca 

 aquilo  que  as  instâncias  de  representação  científica  possuem  em  comum  (cf. 

 FRIGG; NGUYEN, 2017, p. 95). 

 A  acepção  DEKI  também  não  traça  distinções  muito  fortes  entre  a 

 representação  científica  e  outros  tipos  de  representação  epistêmica.  Por  outro  lado, 

 isso  não  significa  que  não  se  tenha  qualquer  demarcação.  O  critério  parece  se 

 encontrar  na  interpretação.  O  tipo  de  interpretação  que  determinado  veículo  retrata 

 Zs  pode  mudar  bastante  do  contexto  não-científico  para  o  contexto  científico  (cf. 

 FRIGG; NGUYEN, 2017, p. 96). 

 Também  é  claro  como  DEKI  permite  a  obtenção  de  raciocínio  surrogativo, 

 pois  requer  que  as  propriedades  exibidas  pelo  modelo  sejam  investigadas  e 

 traduzidas  em  um  conjunto  de  propriedades  que  possam  ser  imputadas  ao  alvo.  O 

 ato  de  imputação  exige  que  se  elabore  hipóteses  sobre  o  sistema-alvo,  já  que  ele 

 pode  ou  não  ter  as  propriedades  imputadas  e,  graças  a  isso,  a  possibilidade  de 

 deturpação se abre (cf. FRIGG; NGUYEN, 2017, p. 95). 

 Outro  ponto  positivo  é  que  a  acepção  DEKI  também  admite  diferentes  estilos 

 de  representação  em  mais  de  uma  dimensão.  Primeiro,  diferentes  objetos-O  podem 

 ser  escolhidos  para  diversos  propósitos  de  modelagem.  Em  segundo  lugar,  a  noção 

 de  interpretação  nos  permite  falar  sobre  o  grau  de  aproximação  das  propriedades 

 do  modelo  e  aquelas  que  o  modelo  I-instancia.  Terceiro,  diferentes  chaves  podem 

 caracterizar  diferentes  estilos.  Uma  chave  pode  ser  uma  função  identidade  quando 

 se  deseja  que  o  modelo  seja  uma  réplica  fiel  ao  alvo,  mas  também  pode  ter  outros 
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 graus  de  idealização  e  abstração  que  contarão  como  estilos  (cf.  FRIGG;  NGUYEN, 

 2017, pp. 95-96). 

 Outra  vantagem  da  acepção  é  como  ela  lida  com  modelos  sem  alvo.  Sendo 

 uma  variante  de  “Representação-Como”,  a  acepção  DEKI  entende  que  um  modelo 

 aparentemente  representando  um  Z  que  não  existe  é  uma  Z-representação,  mas 

 não uma representação de Z (cf. FRIGG; NGUYEN, 2017, p. 95). 

 Apesar  dessas  vantagens,  os  autores  entendem  que  a  acepção  DEKI  não  é 

 uma  linha  de  pensamento  perfeita  no  campo  da  representação  científica.  A 

 dificuldade  mais  significativa,  segundo  os  autores,  está  na  conexão  com  problemas 

 de  ontologia  (cf.  FRIGG;  NGUYEN,  2017,  p.  96).  Embora  seja  fácil  ilustrar  a 

 representação  por  meio  da  acepção  DEKI  por  meio  de  modelos  materiais,  como  o 

 modelo  de  Philips-Newlyn  em  que  um  sistema  de  encanamentos  é  usado  como 

 objeto-O,  não  é  tão  fácil  entender  como  a  acepção  DEKI  lida  com  modelos 

 não-concretos. 

 Frigg  e  Nguyen  (2016)  procuram  resolver  esse  problema  encarando  modelos 

 não-concretos  em  termos  de  ficção  e  imaginação,  se  aproximando  da  visão  de 

 Walton  mencionada  na  seção  1.7.  A  proposta  dos  autores  é  aplicar  a  abordagem  de 

 faz-de-conta  de  Walton  na  acepção  DEKI,  onde  o  objeto-O  pode  ser  visto  como  um 

 suporte  no  jogo  de  faz-de-conta  e  a  interpretação-I  providencia  os  princípios  de 

 geração  que  orientam  como  o  modelo  deve  ser  imaginado  (cf.  FRIGG;  NGUYEN, 

 2016,  p.  236).  Como  visto  acima,  um  objeto-O  não  precisa  instanciar  literalmente 

 uma  propriedade  P,  basta  que  ele  instancie  a  propriedade  dentro  da  interpretação  e 

 essa  interpretação  não  precisa  ser  literal.  Assim,  a  etapa  de  interpretar  as 

 propriedades  instanciadas  pelo  modelo  pode  muito  bem  ser  compreendida  em 

 termos waltonianos. 

 Como  isso  se  aplica  aos  modelos  não-concretos?  Como  dito  na  seção  1.7, 

 quando  se  considera  uma  visão  waltoniana  de  faz-de-conta,  o  texto  de  um  romance 

 funciona  como  suporte.  O  texto  no  livro  oferece  princípios  de  geração  que  orientam 

 a  imaginação  do  leitor,  nos  diz  para  imaginarmos  como  são  entidades  inexistentes 

 como  vampiros,  sereias  e  hobbits.  Frigg  e  Nguyen  (2016,  p.  237)  entendem  que  os 

 modelos  não-concretos  funcionam  de  modo  semelhante.  Modelos  não-concretos 

 nos  são  apresentados  por  meio  de  descrições  tratando  de  coisas  como  planetas 
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 esféricos,  espécies  com  taxa  de  reprodução  constante  ou  planos  inclinados  sem 

 atrito.  Os  autores  chamam  tais  descrições  de  descrições  de  modelo  (  model 

 descriptions  ).  Essas  descrições  de  modelo  são  como  o  texto  dos  romances  de 

 ficção, servindo como suportes para um jogo de faz-de-conta. 

 Mas  no  que  isso  difere  da  noção  de  Representação  Direta  defendida  em 

 Toon  (2012)  e  já  criticada  na  seção  1.7?  Aqui,  descrições  de  modelo  não  são 

 analisadas  como  orientando  imaginações  sobre  objetos  concretos:  uma  descrição 

 de  modelo  nos  orienta  a  imaginar  certas  coisas  que,  em  princípio,  são 

 independentes  da  presença  ou  ausência  de  um  alvo  (cf.  FRIGG;  NGUYEN,  2016,  p. 

 237).  Aquilo  que  a  orientação  da  descrição  nos  prescreve  para  imaginar  é  o  que 

 podemos  chamar  de  objeto-imaginado.  O  objeto-imaginado  servirá  como  um 

 veículo  de  “representação-como”  e  não  de  “representação-de”.  Como  vimos,  isso 

 evita o problema da representação sem alvo. 

 O  que  seria  exatamente  o  objeto-imaginado?  Os  autores  preferem  evitar 

 comprometimentos  ontológicos,  mas  comentam  que  a  acepção  DEKI  é  compatível 

 com  diferentes  abordagens  (cf.  FRIGG;  NGUYEN,  2016,  p.  237).  O 

 objeto-imaginado  pode  simplesmente  se  tratar  de  induzir  um  conteúdo  mental  na 

 mente  do  usuário  do  modelo,  mas  o  jogo  de  faz-de-conta  waltoniano  também  pode 

 criar  um  objeto-imaginado  fictício  no  sentido  de  Meinong  (PRIEST,  2011)  ou  no 

 sentido  de  ser  um  tipo  de  artefato  abstrato  (THOMASSON,  1999).  Não  é  necessário 

 se  comprometer  ontologicamente  com  qualquer  opção  em  particular.  A  parte 

 cientificamente  interessante  é  que,  devido  aos  princípios  de  geração,  o 

 objeto-imaginado  pode  ter  propriedades  que  não  foram  consideradas  na  descrição 

 original  do  modelo,  permitindo  assim  raciocínio  surrogativo  (cf.  FRIGG;  NGUYEN, 

 2016, pp. 237-8). 

 Outro  ponto  é  que  jogos  de  faz-de-conta  associados  a  modelos 

 não-concretos  são  mais  complexos  do  que  no  caso  dos  modelos  concretos  (cf. 

 FRIGG;  NGUYEN,  2016,  p.  238).  Quando  se  considera  modelos  concretos  como  um 

 objeto  físico  X,  declarações  sobre  X  serão  verdadeiras  ou  falsas  e  só  há  lugar  para  a 

 imaginação  quando  se  pretende  explicar  como  X  se  torna  uma  Z-representação.  No 

 caso  de  um  modelo  não-concreto  Y,  o  próprio  Y  já  está  envolvido  no  processo  de 

 imaginação,  de  modo  que  o  jogo  de  faz-de-conta  é  um  processo  que  gera  tanto  o 
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 objeto-imaginado  que  cumpre  o  papel  de  Y  como  as  regras  de  interpretação  que 

 tornam  Y  uma  Z-representação.  Assim,  a  descrição  de  modelo  D  terá  duas  partes, 

 uma  parte  D  Y  que  gera  o  veículo  de  representação  e  uma  parte  D  I  que  oferece  a 

 interpretação  I.  Um  exemplo  dado  pelos  autores  é  um  modelo  Newtoniano  para  o 

 sistema  solar  (cf.  FRIGG;  NGUYEN,  2016,  p.  238).  A  parte  D  Y  da  descrição  do 

 modelo  oferece  o  sistema  de  dois  corpos,  no  qual  temos  duas  esferas  perfeitas 

 homogêneas,  uma  maior  e  uma  menor,  atraídas  uma  pela  outra  por  uma  força 

 inversamente  proporcional  ao  quadrado  da  distância  entre  elas.  A  parte  D  I  poderia 

 nos  orientar  a  imaginar  a  esfera  menor  como  a  Terra,  a  esfera  maior  como  o  Sol  e  a 

 força  como  a  gravidade.  Quando  consideramos  um  modelo  atômico  clássico,  a 

 parte  D  Y  se  mantém,  mas  agora  uma  nova  parte  D  I  poderia  nos  dizer  para  imaginar  a 

 esfera  maior  como  um  próton,  a  esfera  menor  como  um  elétron  e  a  força  como  uma 

 força  eletrostática  de  atração  entre  cargas  de  sinais  opostos.  Mas  nem  sempre  a 

 descrição  contém  essas  partes  separadas.  É  possível  que  o  modelo  escolhido  já 

 tenha  as  propriedades  que  estamos  interessados.  Em  modelos  não-concretos  isso 

 é  mais  comum,  já  que  a  imaginação  é  bem  menos  restrita  do  que  o  mundo  material 

 (cf. FRIGG; NGUYEN, 2016, p. 238). 

 Há  também  uma  preocupação  sobre  como  uma  coisa  real  e  um 

 objeto-imaginado  podem  ser  comparados.  Isso  pode  depender  dos  compromissos 

 ontológicos  assumidos  e  uma  discussão  mais  aprofundada  sobre  o  assunto  é 

 encontrada  em  Salis  (2016).  Não  obstante,  a  quarta  condição  da  acepção  DEKI  nos 

 diz  que  propriedades  são  imputadas  ao  alvo.  Trata-se  primeiramente  de  declarações 

 atributivas  típicas,  como  “alvo  T  tem  propriedade  P”  do  que  uma  comparação  com 

 a ficção (cf. FRIGG; NGUYEN, 2016, p. 238). 

 Um  problema  mais  difícil  nessa  discussão  envolve  a  questão  da  denotação. 

 Não  é  tão  simples  mostrar  como  um  modelo  não-concreto  denota  seu  alvo.  Os 

 autores  consideram  a  questão  em  aberto  (cf.  FRIGG;  NGUYEN,  2016,  p.  239-240).  A 

 resposta  pode  depender  de  como  os  modelos  são  entendidos  ontologicamente. 

 Realistas  sobre  modelos  deverão  fornecer  uma  descrição  de  como  objetos  fictícios 

 denotam  algo.  Anti-realistas  deverão  dizer  como  a  imaginação  está  envolvida  em 

 todo  esse  processo.  Como  mencionado  no  início  desta  seção,  Frigg  e  Nguyen  estão 

 propensos  a  seguir  um  caminho  mais  anti-realista,  no  qual  o  processo  de 
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 denotação  envolve  uma  participação  de  um  agente,  mas  nada  parece  impedir  que 

 um  tratamento  realista  de  modelos  possa  ser  trabalhado.  Neste  trabalho,  seguindo 

 Frigg  e  Nguyen,  o  escopo  estará  limitado  ao  processo  de  representação  envolvendo 

 um agente. 

 Resta  ainda  a  questão  da  aplicabilidade  da  matemática  na  acepção  DEKI. 

 Assim  como  há  estilos  variados  também  há  vários  modos  de  conceber  a 

 matemática  nessa  acepção.  Uma  primeira  delas  seria  tomar  as  próprias  estruturas 

 matemáticas  como  objetos-O  e  submetê-las  à  base  de  representação, 

 interpretando-as  nos  seus  próprios  termos  para  exemplificar  propriedades 

 matemáticas.  Com  a  chave,  essas  propriedades  matemáticas  poderiam  ser 

 traduzidas  em  propriedades  compatíveis  com  os  sistemas  físicos,  mostrando  assim 

 a  aplicabilidade.  Também  seria  possível  encarar  os  modelos  como  objetos  fictícios 

 que  exemplificam  tanto  propriedades  físicas  quanto  estruturais  (cf.  FRIGG; 

 NGUYEN,  2017,  p.  96).  O  modelo  ficcional  poderia  fazer  parte  de  um  jogo  de 

 faz-de-conta  de  Walton  como  explicado  acima.  Conceitos  matemáticos  podem 

 fazer  parte  da  descrição  e  regras  matemáticas  podem  ser  guiadas  pelos  princípios 

 de geração (cf. FRIGG; NGUYEN, 2016, p. 239). 

 Feita  toda  essa  exposição,  a  acepção  DEKI  parece  dar  conta  dos  problemas 

 de  representação  científica  de  um  modo  mais  completo.  Por  isso,  essa  abordagem 

 foi  escolhida  como  a  base  teórica  deste  trabalho.  Isso  não  significa  que  ela  seja 

 uma  concepção  perfeita  e  livre  de  dificuldades.  Questões  de  denotação,  por 

 exemplo,  são  um  dos  desafios  que  ainda  atormentam  essa  linha  de  raciocínio.  Um 

 trabalho  semelhante  poderia  muito  bem  ser  feito  com  alguma  das  outras 

 concepções  de  representação,  mas  a  versão  DEKI  de  Frigg  e  Nguyen  consegue 

 lidar  tão  bem  com  os  problemas  típicos  do  assunto  que  adotá-la  como  a 

 concepção  de  representação  científica  deste  trabalho  não  seria  uma  escolha  sem 

 mérito. 

 Assim,  partindo  da  acepção  DEKI,  podemos  investigar  como  ela  pode  ser 

 aplicada  na  prática  científica  de  representação.  Em  particular,  para  este  trabalho,  o 

 interesse  está  em  como  aspectos  emergentes  podem  ser  representados.  A  noção 

 de emergência será objeto de discussão do próximo capítulo. 
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 Capítulo 2 

 Emergência 

 Sistemas  complexos  serão  os  principais  alvos  de  interesse  neste  trabalho.  O 

 que  seria  um  sistema  complexo?  Infelizmente,  não  é  muito  fácil  apresentar  uma 

 condição  necessária  e  suficiente  para  um  sistema  de  estudo  ser  considerado  como 

 complexo  .  Em  um  texto  para  o  público  geral  a  respeito  do  assunto,  John  Holland 28

 define  um  sistema  complexo  como  um  sistema  que  exibe  algum  tipo  de 

 emergência,  entendida  como  a  noção  de  que  a  ação  do  todo  é  mais  do  que  a  soma 

 das  ações  das  partes  (HOLLAND,  2014).  A  intuição  geral  é  que  o  comportamento  de 

 um  sistema  complexo  em  sua  totalidade  é  diferente  do  comportamento  do  mesmo 

 sistema  em  suas  partes.  Ocorre  que  a  noção  de  emergência  também  não  é  tão 

 simples  assim  .  Se  queremos  entender  sistemas  complexos  em  termos  de 29

 emergência,  a  concepção  de  emergência  precisa  ser  melhor  delineada.  Esse  é  o 

 propósito do presente capítulo: tornar a noção de emergência mais clara. 

 Apesar  de  adiantarmos  a  dificuldade  de  conceituar  emergência,  a  concepção 

 proposta  por  Holland  captura  bem  uma  intuição  inicial  da  qual  podemos  iniciar  uma 

 discussão.  A  ideia  de  comportamento  do  todo  sendo  mais  do  que  a  soma  do  que 

 ocorre  nas  partes  reflete  um  ponto  importante  nas  discussões  de  emergência:  algo 

 novo  surgindo  a  partir  de  algo  já  existente.  O  todo  apresenta  uma  novidade  em 

 relação às partes. 

 O  que  seria  esse  “algo  novo”?  Isso  pode  variar  muito,  desde  uma  nova 

 propriedade  até  uma  nova  substância,  mas  esse  surgimento  da  novidade  não  deriva 

 do  nada.  O  novo  surge  de  algo  que  já  se  tem.  Assim,  dois  conceitos-chave  na 

 discussão  de  emergência  são  autonomia  e  dependência.  Por  um  lado,  a  novidade 

 não  pode  ser  completamente  definida  em  termos  do  que  se  tem,  há  uma 

 autonomia.  Por  outro  lado,  a  novidade  deve  surgir  a  partir  de  algo  já  presente, 

 havendo  uma  dependência.  Até  que  ponto  autonomia  e  dependência  podem  ser 

 29  Tanto  que  Ladyman,  Lambert  e  Wiesner  (2012,  p.  40-41)  preferem  definir  emergência  em  termos  de 
 complexidade e não o contrário. 

 28  Para  entender  as  dificuldades  envolvidas  na  definição  de  um  sistema  complexo,  ver  Ladyman, 
 Lambert e Wiesner (2012). 
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 conciliadas  é  o  que  move  as  discussões  filosóficas  que  dizem  respeito  à  noção  de 

 emergência. 

 Segue  a  estrutura  do  capítulo.  A  primeira  seção  faz  uma  breve  recapitulação 

 histórica  dos  estudos  em  emergência.  A  segunda  seção  apresenta  uma 

 classificação  de  emergência  em  cinco  itens  listados  em  Kim  (1999).  A  terceira  seção 

 sugere  que  essa  classificação  seja  complementada  com  uma  escala  gradual  do 

 grau  mais  fraco  de  emergência  para  o  mais  forte,  permitindo  assim  uma  distinção 

 mais  clara  entre  emergência  fraca  e  emergência  forte.  Por  fim,  a  quarta  seção 

 procura situar AC nessa escala de emergência. 

 2.1 Revisão histórica 

 Segundo  Clayton  (2006),  ideias  sobre  o  surgimento  de  novos  aspectos  no 

 mundo  já  podiam  ser  encontradas  nos  momentos  iniciais  da  história  da  filosofia 

 ocidental.  Aristóteles,  por  exemplo,  já  considerava  que  os  organismos  possuíam 

 qualidades  em  estado  potencial  que  poderiam  surgir  conforme  fossem  atualizadas 

 (cf.  CLAYTON,  2006,  p.  5).  Não  obstante,  a  emergência  como  um  conceito  filosófico 

 definido  com  mais  precisão  surge  efetivamente  no  final  do  século  XIX  e  início  do 

 século  XX  com  o  trabalho  dos  chamados  “emergentistas  britânicos”,  termo  cunhado 

 por McLaughlin (1992). 

 A  tradição  do  Emergentismo  Britânico  foi  iniciada  com  as  ideias  de  John 

 Stuart  Mill  em  sua  obra  System  of  Logic  (MILL,  1872).  Basicamente,  Mill  analisa  a 

 questão  da  causalidade,  distinguindo  entre  efeitos  homopáticos  (casos  em  que 

 várias  causas  atuando  conjuntamente  produzem  o  mesmo  efeito  que  a  soma 

 dessas  causas  atuando  separadamente,  como  ocorre  na  soma  vetorial  de  forças 

 atuando  em  um  corpo)  e  efeitos  heteropáticos  (casos  em  que  o  efeito  gerado  por 

 causas  atuando  em  conjunto  não  é  o  mesmo  que  a  soma  das  próprias  causas 

 atuando  separadamente,  como  ocorre  em  reações  químicas  em  que  a  soma  dos 

 produtos é muito diferente da simples soma dos reagentes). 

 Cabe  notar  que  Mill  nunca  usou  a  palavra  “emergente”.  Esse  termo  aparece 

 pela  primeira  vez  no  contexto  do  Emergentismo  Britânico  com  a  distinção  feita  por 

 George  Henry  Lewes  entre  “efeitos  resultantes”  e  “efeitos  emergentes”  (LEWES, 
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 1875).  Segundo  Lewes,  tanto  efeitos  resultantes  quanto  efeitos  emergentes  são 

 produzidos  por  determinados  fatores  causais,  mas  no  caso  de  efeitos  emergentes 

 os  passos  exatos  dos  processos  que  levam  à  produção  dos  efeitos  por  esses 

 fatores causais não podem ser identificados (cf. LEWES, 1875, p. 412). 

 Outro  nome  importante  nessa  tradição  foi  Samuel  Alexander,  defendendo 

 que  embora  todos  os  processos  naturais  sejam  físico-químicos,  existiriam 

 qualidades  novas  que  poderiam  emergir  quando  os  processos  físico-químicos 

 alcançassem  um  determinado  grau  de  complexidade,  como  novas  qualidades 

 mentais  que  surgem  a  partir  de  certos  processos  cerebrais,  um  surgimento  sem 

 explicação  evidente  que  deveria  ser  admitido  por  “piedade  natural”  (ALEXANDER, 

 1920).  Já  o  biólogo  Conwy  Lloyd  Morgan,  com  forte  influência  da  teoria  da 

 evolução,  se  aproximava  de  uma  noção  de  emergência  mais  diacrônica, 

 sustentando  que  novas  propriedades  e  comportamentos  (como  vida  e  mente) 

 surgem  ao  longo  da  história  evolutiva  de  modo  imprevisível  em  relação  aos  eventos, 

 propriedades e comportamentos anteriores (MORGAN, 1923). 

 Por  fim,  talvez  a  discussão  mais  elaborada  nessa  tradição  tenha  ocorrido 

 com  Charlie  Dunbar  Broad  em  seu  trabalho  The  Mind  and  its  Place  in  Nature 

 (BROAD,  1925).  Basicamente,  Broad  tenta  encontrar  uma  alternativa  para  o  debate 

 entre  mecanistas  e  vitalistas.  Os  mecanistas  defendiam  que  não  existe  nada  além 

 de  partículas  básicas  de  matéria  interagindo  de  acordo  com  as  leis  básicas  do 

 movimento,  de  modo  que  seres  vivos  seriam  apenas  aglomerados  dessas  partículas 

 materiais.  Já  os  vitalistas  defendiam  que  a  vida  poderia  ser  explicada  em  termos  de 

 algum  componente  ou  propriedade  especial  não-redutível  à  matéria.  A  alternativa 

 proposta  por  Broad  é  o  emergentismo,  uma  terceira  via  entre  mecanismo  e 

 vitalismo.  Contrário  ao  vitalismo,  o  emergentismo  não  introduz  entidades  especiais 

 não-materiais,  negando  assim  algum  tipo  de  dualismo  substancial.  Por  outro  lado, 

 em  oposição  ao  mecanismo,  o  emergentismo  nega  que  todas  as  coisas  sejam 

 apenas  aglomerados  de  partículas  elementares,  admitindo  assim  que  agregados  de 

 partículas  formariam  novas  entidades  materiais  que  seguiriam  suas  próprias  leis, 

 apresentando  propriedades  irredutíveis  às  propriedades  apresentadas  por  seus 

 componentes.  No  emergentismo  de  Broad,  as  entidades  materiais  pertenceriam  a 

 ordens  separadas  em  uma  hierarquia  de  níveis,  havendo  assim  leis  atuando  em  um 
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 mesmo  nível  (as  chamadas  “leis  intra-ordinais”)  e  leis  responsáveis  por  definir  a 

 emergência  de  entidades  de  um  nível  superior  a  partir  de  um  nível  inferior  (ou  “leis 

 trans-ordinais”). 

 A  característica  mais  marcante  na  discussão  que  esses  primeiros 

 emergentistas  trouxeram  é  o  mistério  por  trás  da  formação  desses  aspectos 

 emergentes  –  são  imprevisíveis,  ainda  que  apareçam  a  partir  de  elementos 

 pré-existentes.  Todos  eles  concordavam  que  haviam  aspectos  emergentes,  embora 

 discordassem a respeito do modo como tais aspectos viriam a emergir. 

 Seria  razoável  opinar  que  esses  autores  emergentistas  trouxeram  uma 

 interpretação  promissora  dos  fenômenos  naturais.  Porém,  a  partir  da  década  de 

 1930,  as  ideias  sobre  emergência  foram  abandonadas  aos  poucos  e  permaneceram 

 no  esquecimento  por  muitos  anos.  A  principal  razão  disso  é  que,  com  avanços 

 científicos  como  a  teoria  quântica,  os  princípios  por  trás  das  interações  mais 

 básicas  da  realidade  física  se  tornaram  cada  vez  mais  claros  e,  consequentemente, 

 teorias  de  aspectos  emergentes  que  “surgem  misteriosamente”  se  tornaram  cada 

 vez  mais  implausíveis.  Ao  comentar  sobre  a  queda  da  tradição  do  emergentismo 

 britânico, McLaughlin diz o seguinte: 

 Afirmo  que  não  é  coincidência  que  o  último  grande  trabalho  na 
 tradição  Emergentista  Britânica  tenha  coincidido  com  o  advento  da 
 mecânica  quântica.  A  mecânica  quântica  e  os  vários  avanços 
 científicos  que  ela  tornou  possível  são  provavelmente  o  que  levou  à 
 queda  do  Emergentismo  Britânico.  Não  que  o  Emergentismo 
 Britânico  seja  logicamente  incompatível  com  a  mecânica  quântica 
 não-relativística.  Ele  não  é.  A  equação  de  Schrödinger  poderia  ser  a 
 equação  fundamental  governando  o  movimento  em  um  mundo  com 
 energias  que  são  específicas  a  tipos  de  estruturas  de  partículas  que 
 compõem  certas  espécies  químicas,  biológicas  e  psicológicas.  Mas, 
 como  se  tornará  aparente,  explicações  da  mecânica  quântica  para 
 ligações  químicas  em  termos  de  eletromagnetismo,  e  vários  avanços 
 que  se  tornaram  possíveis  na  biologia  molecular  e  na  genética  –  por 
 exemplo,  a  descoberta  da  estrutura  molecular  de  DNA  –  fizeram  as 
 principais  doutrinas  do  Emergentismo  Britânico,  no  que  diz  respeito 
 ao  químico  e  ao  biológico,  parecerem  imensamente  implausíveis 
 (MCLAUGHLIN, 1992, p. 54) 

 Ainda  que  as  novidades  científicas  fossem  logicamente  compatíveis  com  a 

 tradição  emergentista  até  então,  o  entusiasmo  dos  cientistas  se  voltou  rapidamente 
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 para  as  possibilidades  de  explicar  todos  os  detalhes  do  mundo  físico  em  termos 

 das  teorias  mais  recentes.  A  emergência  era  uma  hipótese  mais  aceitável  antes 

 disso  por  possibilitar  uma  tentativa  de  lidar  com  os  aspectos  biológicos  e 

 psicológicos  que  pareciam  ultrapassar  os  aspectos  físico-químicos,  porém,  com 

 uma  maior  compreensão  de  como  teorias  ligadas  à  física  e  à  química  podem 

 explicar  fenômenos  da  psicologia  e  da  biologia  por  meio  de  ideias  revolucionárias 

 como  a  teoria  quântica,  seria  uma  questão  de  tempo  para  que  teorias  de 

 emergência fossem deixadas de lado. Citando McLaughlin mais uma vez: 

 O  Emergentismo  Britânico  floresceu  em  um  tempo  antes  dessa 
 revolução  [teoria  quântica].  Antes  da  revolução,  as  principais 
 doutrinas  do  Emergentismo  pareciam  para  muitos  como  hipóteses 
 empíricas  excitantes  dignas  de  consideração  séria.  O  Emergentismo 
 foi  principalmente  inspirado  pelos  avanços  dramáticos  na  química  e 
 na  biologia  do  século  dezenove  que  tornaram  psicologicamente 
 salientes  os  abismos  conceituais  entre  física  e  química  e  entre 
 química  e  biologia,  e  pelas  falhas  de  várias  tentativas  de  construir 
 pontes  conceituais  para  cruzar  esses  abismos.  (A  lacuna  conceitual 
 entre  o  psicológico  e  o  biológico,  é  claro,  já  tinha  sido  tema  de 
 extensa  discussão  desde  o  século  dezessete).  E  a  proliferação  de 
 ciências  especiais  fizeram  o  mundo  parecer  para  muitos  como  um 
 lugar fundamentalmente diversificado. (MCLAUGHLIN, 1992, p. 57) 

 Nessa  passagem,  McLaughlin  mostra  claramente  que  o  emergentismo 

 britânico  ganhou  notoriedade  por  conta  das  dificuldades  em  encontrar  conexões 

 entre  as  principais  áreas  de  estudo  do  mundo  natural.  Sem  uma  teoria  precisa 

 capaz  de  mostrar  como  aspectos  biológicos  surgem  a  partir  de  aspectos  químicos 

 e  físicos  é  razoável  considerar  que  esses  aspectos  de  alto  nível  possam 

 simplesmente  emergir  do  nível  físico-químico.  A  partir  do  momento  em  que  as 

 conexões  entre  as  disciplinas  básicas  e  disciplinas  específicas  da  ciência  se  tornam 

 mais  precisas,  o  emergentismo  defendido  pelos  britânicos  se  torna  cada  vez  menos 

 razoável, embora alguns estudiosos ainda tenham insistido em defendê-lo  . 30

 30  Entre  esses  “rebeldes  emergentistas”  que  defendiam  teorias  de  emergência  mesmo  nessa  fase  de 
 impopularidade,  podemos  citar  Michael  Polanyi  e  Roger  Sperry  (cf.  MCLAUGHLIN,  1992;  CLAYTON, 
 2006). 
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 Apesar  disso,  teorias  de  emergência  voltaram  a  ganhar  destaque  nos  últimos 

 anos  .  Uma  das  razões  para  esse  retorno  à  plausibilidade  da  emergência  está  na 31

 formulação  de  algumas  críticas  filosóficas  à  concepção  de  tentar  reduzir  todas  as 

 coisas  a  um  nível  básico.  Exemplos  dessas  críticas  incluem  teorias  de  realização 

 múltipla  (e.g.  PUTNAM,  1967)  e  argumentos  para  a  autonomia  de  ciências  menos 

 fundamentais  como  a  biologia  e  a  neurologia  (e.g.  FODOR,  1974).  Uma  outra  razão 

 pode  ser  atribuída  ao  surgimento  de  disciplinas  científicas  interessadas  em  temas 

 como  teoria  do  caos,  auto-organização,  sistemas  não-lineares  e  teoria  de  redes, 

 que  utilizam  simulações  computacionais  como  recursos  experimentais  para  lidar 

 com  o  estudo  de  diversos  sistemas,  revelando  que  muitos  aspectos  do  mundo  não 

 podem  ser  previstos  apenas  com  um  estudo  analítico  de  equações  dinâmicas,  mas 

 precisam  ser  descobertos  com  o  auxílio  dos  resultados  obtidos  por  simulações  (cf. 

 CLAYTON;  DAVIES,  2006,  p.  xi).  Isso  indica  que,  mesmo  em  um  contexto  diferente 

 dos  emergentistas  britânicos,  temos  novos  problemas  que  abrem  a  possibilidade  de 

 explorar a linha emergentista. 

 Em  resumo,  essa  história  mostra  que  a  noção  de  emergência  ainda  não  é 

 obsoleta.  Ainda  que  muitos  aspectos  considerados  emergentes  (como  consciência 

 e  vida)  sejam  redutíveis  a  aspectos  físico-químicos  em  uma  chave  ontológica,  isso 

 não  significa  que  sejam  redutíveis  a  eles  em  uma  chave  epistêmica,  ou  seja,  nossas 

 teorias  e  métodos  para  compreender  a  vida  e  a  consciência  podem  exigir  meios  que 

 ultrapassem  o  domínio  físico-químico.  Mas  como  a  noção  de  emergência  deve  ser 

 compreendida?  Para  obter  a  resposta  dessa  pergunta  é  preciso  investigar  melhor  o 

 debate contemporâneo de emergência, assunto das próximas seções. 

 2.2 Caracterizando a emergência 

 Um  passeio  rápido  pela  literatura  contemporânea  a  respeito  da  emergência  já 

 revela  que  há  uma  coleção  imensa  de  livros,  capítulos  e  artigos  dedicados  à 

 caracterização  do  assunto.  Apresentar  uma  abordagem  simples  e  livre  de 

 controvérsias  da  noção  de  emergência  não  é  uma  tarefa  fácil.  O  que  pode  ser  feito  é 

 31  Ou,  para  usar  o  mesmo  jogo  de  palavras  de  Clayton  e  Davies  (2006),  houve  uma  “re-emergência  da 
 emergência”. 
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 apresentar  uma  seleção  das  ideias  centrais  por  trás  do  conceito  de  emergência, 

 ainda  que  ela  possa  não  fazer  justiça  a  tudo  que  pode  ser  dito  sobre  o  assunto. 

 Uma  caracterização  clássica  pode  ser  encontrada  em  Kim  (1999),  onde  são 

 apresentadas cinco doutrinas centrais de emergência, a saber: 

 1. Emergência de sistemas de nível superior. 

 2. Emergência de propriedades. 

 3. Imprevisibilidade de propriedades emergentes. 

 4. Irredutibilidade explicativa de propriedades emergentes. 

 5. Eficácia causal dos aspectos emergentes. 

 Usaremos  essa  classificação  de  Kim  como  base  tendo  como  motivação 

 especial  o  caráter  gradual  em  que  os  aspectos  de  emergência  aparecem  em  sua 

 lista.  Essa  graduação  será  útil  para  um  olhar  que  será  dado  em  breve.  Na  presente 

 seção,  a  classificação  de  Kim  será  apresentada  e  os  detalhes  de  cada  item  serão 

 explorados. 

 2.2.1 Níveis 

 Antes  de  tratar  dos  pontos  apresentados  por  Kim  é  importante  destacar  que 

 a  emergência  é  estudada  no  presente  contexto  pela  perspectiva  de  um  “modelo  de 

 camadas”  (  layered  model  ),  na  qual  a  realidade  pode  ser  explorada  em  diferentes 

 níveis  (cf.  KIM,  1999,  p.  19).  Vale  a  pena  esclarecer  como  a  noção  de  nível  deve  ser 

 compreendida  aqui.  O  próprio  Kim  desenvolve  um  estudo  sobre  níveis  em  um  artigo 

 posterior (KIM, 2002). 

 A  ideia  de  níveis  é  recorrente  não  apenas  na  filosofia  da  ciência,  mas  em 

 vários  campos  de  atividade  científica.  Expressões  como  “níveis  de  explicação”, 

 “níveis  de  organização”,  “níveis  de  análise”  e  “níveis  de  descrição”  são 

 frequentemente  encontrados  em  literaturas  das  mais  diversas  áreas  (cf.  KIM,  2002, 

 p.  3).  Considere,  por  exemplo,  a  área  de  computação.  O  processador  de  texto 

 utilizado  para  escrever  estas  palavras  pode  ser  estudado  em  nível  de  hardware  ou 

 em  nível  de  software  .  O  nível  de  software  envolve  apenas  o  que  é  dado  nos  limites 
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 de  uma  dada  linguagem  de  programação,  enquanto  o  nível  de  hardware  abarca  o 

 funcionamento  dos  microprocessadores  físicos  do  computador.  Nessas  condições 

 é  evidentemente  mais  simples  trabalhar  no  nível  do  software  em  vez  do  nível  do 

 hardware  quando  falamos  em  processamento  de  texto.  Um  outro  exemplo  seria  o 

 estudo  de  um  ecossistema.  Embora  todas  as  espécies  de  um  ecossistema  sejam 

 compostas  de  partículas  elementares,  seria  humanamente  inviável  estudar  relações 

 ecológicas  em  termos  de  física  nuclear.  Assim,  um  ecossistema  é  mais  facilmente 

 estudado  em  um  nível  de  descrição  que  trate  de  espécies  e  populações  como 

 elementos  básicos  e  não  em  um  nível  envolvendo  conceitos  como  quarks  e 

 elétrons.  A  linguagem  de  níveis  é  muito  útil,  portanto,  para  tratar  mais  facilmente 

 dos domínios de investigação científica. 

 Mas  o  que  está  envolvido  mais  precisamente  na  noção  de  nível?  Uma  noção 

 de  grande  importância  nessa  discussão  é  a  noção  de  hierarquia  (cf.  KIM,  2002,  p. 

 3).  Se  temos  níveis  distintos,  então  um  nível  é  superior  ou  inferior  ao  outro  em  algum 

 sentido.  O  que  essa  relação  de  superioridade  e  inferioridade  entre  níveis  significa 

 pode  variar  de  um  autor  para  outro.  Oppenheim  e  Putnam,  por  exemplo,  defendem 

 uma  hierarquia  de  níveis  definida  por  critérios  mereológicos,  tal  que  um  nível  A  é 

 superior  a  um  nível  B  se  as  entidades  descritas  em  A  podem  ser  completamente 

 decompostas  em  partes  descritas  por  B  (OPPENHEIM;  PUTNAM,  1958). 

 Dependência  ontológica  poderia  ser  um  outro  critério  de  hierarquia.  A  existência  de 

 um  artefato  como  um  telefone  celular  depende  de  pessoas  capazes  de  fabricá-lo, 

 nesse  caso,  o  telefone  celular  poderia  estaria  em  um  nível  diferenciado  das  pessoas 

 em  uma  hierarquia  que  leve  em  conta  dependência  ontológica.  A  estrutura  dessa 

 hierarquia  também  pode  variar.  A  ideia  mais  intuitiva  seria  uma  estrutura  linear,  onde 

 cada  nível  contém  um  único  domínio  de  entidades  e  os  níveis  estão  organizados  em 

 uma  estrutura  análoga  a  um  prédio  ou  uma  pirâmide,  mas  nada  impede  que  a 

 estrutura  de  uma  hierarquia  de  níveis  seja  não-linear.  Nesse  caso,  os  níveis 

 poderiam  ter  vários  domínios,  de  modo  que  um  dos  domínios  pode  ter  uma  relação 

 direta  com  o  nível  imediatamente  superior,  mas  outro  domínio  pode  ter  uma  relação 

 direta  com  outro  nível.  Essa  estrutura  seria  análoga  a  uma  árvore,  com  várias 

 ramificações.  A  figura  abaixo  tenta  representar  essas  duas  estruturas,  “prédio”  e 

 “árvore”, respectivamente: 
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 Figura 2.1 

 Fonte: o autor (2019) 

 Na  figura  2.1,  a  estrutura  da  esquerda  representa  uma  hierarquia  de  níveis  em 

 uma  estrutura  de  prédio,  enquanto  a  estrutura  da  esquerda  representa  uma 

 hierarquia  de  níveis  em  estrutura  de  árvore.  Os  retângulos  representam  os  níveis,  os 

 círculos  representam  os  domínios  e  as  setas  representam  as  relações  entre  níveis 

 indicando  a  hierarquia  (as  setas  sempre  apontam  do  nível  inferior  para  o  nível 

 superior).  Vale  o  comentário  de  que  níveis  e  domínios  são  conceitos  distintos,  já  que 

 nem  sempre  conjuntos  de  entidades  podem  ser  classificados  em  uma  mesma 

 categoria  e,  ainda  assim,  não  é  claro  em  que  sentido  há  uma  relação  de 

 superioridade  ou  inferioridade.  Um  dualista  cartesiano,  por  exemplo,  diria  que 

 substâncias  físicas  e  substâncias  materiais  devem  ser  separadas  em  domínios 

 diferentes,  mas  não  diria  que  um  tipo  de  substância  é  superior  ao  outro  (cf.  KIM, 

 2002,  p.  3-4).  Embora  a  sugestão  da  figura  acima  com  relação  à  estrutura  de  árvore 

 seja  que  cada  nível  possua  vários  domínios,  também  poderíamos  pensar  em 

 domínios  que  possuem  hierarquias  de  níveis.  Novamente,  um  dualista  cartesiano 

 poderia  esquematizar  um  domínio  físico  com  uma  hierarquia  de  níveis  envolvendo 

 aspectos  físicos  e  um  domínio  mental  com  uma  hierarquia  de  níveis  envolvendo 

 aspectos  mentais.  É  possível  pensar  em  alguma  descrição  formal  que  vise 
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 generalizar  uma  estrutura  para  níveis  ,  mas,  para  os  fins  deste  trabalho,  será 32

 suficiente  ter  a  intuição  básica  de  nível  em  termos  de  domínios  relacionados  em 

 termos de hierarquia. 

 O  conceito  de  nível  é  amplamente  utilizado  na  atividade  científica  com 

 propósitos  heurísticos,  afinal,  é  mais  simples  ou  mais  eficiente  para  o  trabalho  do 

 cientista  pensar  em  um  determinado  nível  de  descrição  em  vez  de  outro.  Porém,  é 

 importante  notar  que  um  nível  de  descrição  não  nos  compromete  ontologicamente 

 com  as  entidades  descritas.  De  fato,  é  conveniente  elaborar  um  nível  com  termos 

 referentes  a  certos  objetos,  propriedades,  relações,  interações  e  eventos,  mas  isso 

 não  significa  que  essas  entidades  sejam  necessariamente  elementos  distintos  em 

 nossa  ontologia,  nosso  inventário  de  tudo  que  existe.  É  possível,  por  exemplo, 

 admitir  a  ideia  de  que  as  partículas  elementares  adotadas  pelas  nossas  melhores 

 teorias  físicas  são  os  únicos  objetos  existentes  e  todas  as  demais  coisas  são 

 apenas  diferentes  maneiras  de  interpretar  um  arranjo  específico  de  partículas.  Nessa 

 linha  de  pensamento,  um  átomo  de  hidrogênio  já  seria  apenas  um  outro  nível  de 

 descrição  para  partículas  elementares  em  uma  determinada  configuração.  Por  outro 

 lado,  seria  possível  defender  que  a  ontologia  é  objetivamente  nivelada,  de  modo 

 que  a  linguagem  de  níveis  não  é  meramente  um  recurso  heurístico.  Nesse  caso, 

 átomos  de  hidrogênio,  se  existirem,  não  estão  no  mesmo  nível  das  partículas 

 elementares,  mas  são  entidades  pertencentes  a  um  nível  objetivo  superior  dessa 

 “ontologia nivelada”. 

 Vivemos  em  uma  realidade  com  mais  de  um  nível  ontológico?  Essa  é  uma 

 pergunta  metafísica  difícil  de  responder.  Há  opiniões  variadas  entre  os  estudiosos 

 de  metafísica  -  autores  como  Schaffer  (2009)  acreditam  que  a  ontologia  deve  ser 

 nivelada,  enquanto  autores  como  van  Inwagen  (2014)  acham  que  não.  A  afirmação 

 mais  segura  sem  compromisso  ontológico  é  que  vivemos  em  uma  realidade  que 

 admite  uma  fragmentação  em  diversos  níveis  de  descrição,  como  nos  exemplos  já 

 mencionados da computação e da ecologia. 

 Autores  como  Dutra  (2015)  acreditam  que  não  precisamos  nos  prender  a 

 esse  tipo  de  metáfora  para  tratar  desse  tema  -  seria  perfeitamente  possível  falar  de 

 emergência  sem  referência  a  níveis.  O  que  Dutra  propõe  é  uma  interpretação  da 

 32  Ver List (2019) para uma discussão mais formalizada sobre estruturas de níveis. 
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 emergência  baseada  em  um  conceito  diferenciado  de  relação  entre  as  partes  de  um 

 sistema,  conceito  inspirado  na  noção  kantiana  de  reciprocidade  entre  agente  e 

 paciente.  Como  será  melhor  apresentado  nas  próximas  seções,  a  linguagem  dos 

 níveis  na  discussão  sobre  emergência  emprega  frequentemente  termos  como  causa 

 e  efeito.  Por  exemplo,  se  o  organismo  é  uma  totalidade  emergente  das  células, 

 então  o  organismo  está  em  um  nível  superior  ao  nível  das  células  e  o 

 comportamento  celular  exerce  alguma  influência  causal  no  nível  do  organismo.  Já 

 na  concepção  apresentada  por  Dutra,  a  relação  entre  as  condições  basais  (no  caso 

 do  exemplo  dado,  as  células)  e  a  totalidade  (no  caso  do  exemplo  dado,  o 

 organismo),  não  é  uma  relação  de  causa  e  efeito,  mas  uma  relação  de  comunidade 

 (cf. DUTRA, 2015, p. 859). 

 Muito  grosso  modo,  uma  relação  de  causa  e  efeito  dentro  da  concepção 

 kantiana  envolve  uma  conexão  entre  instantes  distintos  no  tempo.  Já  entre  o  nível 

 da  totalidade  e  das  partes  do  sistema  teríamos  uma  relação  causal  simultânea  que 

 ocorre  no  mesmo  instante,  inconsistente  com  a  concepção  kantiana  de  causação 

 empregada  por  Dutra.  Assim,  as  relações  entre  níveis  não  deveria  envolver  causa  e 

 efeito,  mas  comunidade  ou  comércio.  Nessa  relação  de  comércio,  temos  diversos 

 elementos  interagindo  simultaneamente,  temos  o  todo  e  as  partes  coexistindo,  mas 

 nunca  conseguimos  considerar  os  dois  ao  mesmo  tempo.  Falar  da  funcionalidade 

 do  sistema  como  um  todo  é  falar  do  comércio  entre  as  partes  do  sistema  (cf. 

 DUTRA, 2015, p. 861). 

 Neste  trabalho,  optamos  por  tratar  da  questão  da  emergência  usando  a 

 linguagem  de  níveis,  mas  sem  comprometimento  ontológico.  A  intuição  da  metáfora 

 dos  níveis  será  suficiente  para  os  propósitos  deste  trabalho,  mas  reconheço  que 

 seria  uma  pesquisa  interessante  explorar  a  mesma  questão  dentro  da  perspectiva 

 de Dutra. 

 2.2.2 Emergência de sistema 

 A  primeira  doutrina  central  de  emergência  mencionada  por  Kim  (1999,  p.  20) 

 é  simplesmente  a  emergência  de  algo  novo  quando  as  entidades  de  menor  nível 

 assumem  novas  configurações  estruturais.  Quaisquer  componentes  que  possam  se 
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 reconfigurar  em  seu  arranjo  estrutural  para  formar  um  sistema  cabem  nesse  aspecto 

 de emergência. 

 Só  que  essa  visão  é  perfeitamente  compatível  com  a  posição  que  defende 

 entidades  de  alto  nível  não  sendo  nada  além  das  entidades  de  baixo  nível  (cf.  KIM, 

 1999,  p.  20).  O  sistema,  nesse  caso,  não  seria  nada  além  da  agregação  de  suas 

 partes  em  uma  nova  perspectiva  que  admite  um  novo  nível  de  descrição.  A 

 novidade,  portanto,  pode  se  limitar  ao  aspecto  descritivo,  não  envolvendo  qualquer 

 acréscimo na ontologia. 

 A  título  de  exemplo,  considere  um  saco  de  arroz  de  5  kg.  A  quantidade  total 

 de  arroz  contida  nesse  saco  pode  ser  encarada  como  um  sistema  único  de  5  kg, 

 ainda  que  nenhuma  das  partes  que  formam  esse  sistema,  isto  é,  os  grãos 

 individuais  de  arroz,  possua  uma  massa  de  5  kg.  Em  um  nível  maior  de  descrição, 

 temos  um  sistema  em  que  se  aplica  o  predicado  “possui  uma  massa  de  5  kg”, 

 embora  o  mesmo  predicado  não  se  aplique  a  nenhuma  das  partes  do  sistema  (os 

 grãos  de  arroz).  Ainda  assim,  não  há  necessidade  de  invocar  qualquer  entidade 

 nova  nessa  discussão.  Tudo  que  precisamos  é  dos  grãos  de  arroz  do  saco,  mas 

 eles  podem  ser  examinados  individualmente  ou  como  um  todo.  A  massa  total  dos 

 grãos  no  saco  pode  ser  perfeitamente  identificada  com  a  somatória  das  massas  de 

 cada  grãos  individual  .  Não  há  qualquer  propriedade  nova  aqui,  afinal,  tanto  as 33

 partes  quanto  o  todo  possuem  massa.  Para  usar  nosso  esquema  de  níveis,  temos 

 um  nível  de  descrição  para  as  massas  das  partes  tratadas  individualmente  e  um 

 nível  de  descrição  para  uma  totalidade  definida  em  termos  da  somatória  dessas 

 massas. 

 A  simples  emergência  de  um  sistema,  portanto,  não  implica  trazer  algo  novo 

 ontologicamente  falando.  O  sistema  pode  simplesmente  ser  definido  em  termos  de 

 uma  soma  de  todas  as  partes  individuais.  No  entanto,  quando  se  fala  em 

 33  Para  usar  uma  terminologia  mais  específica,  o  sistema  formado  pela  totalidade  dos  grãos  de  arroz 
 seria  mera  agregatividade  dos  grãos  de  arroz  individuais.  Wimsatt  (1994)  define  agregatividade  com 
 relação  às  partes  de  um  sistema  em  termos  de  “associatividade,  comutatividade, 
 inter-substitutividade,  linearidade,  e  invariância  sob  decomposição  e  reagregação”  (WIMSATT,  1994, 
 p.  237).  Mais  intuitivamente,  é  a  ideia  de  que  o  todo  não  é  nada  além  de  suas  partes.  Wimsatt,  por 
 sinal,  tenta  caracterizar  emergência  justamente  em  termos  de  não-agregatividade,  ou  seja,  ocorre 
 emergência  quando  a  condição  de  agregatividade  não  é  cumprida.  Neste  trabalho,  ainda 
 manteremos  sistemas  em  situação  de  agregatividade  na  discussão  de  emergência,  ainda  que 
 envolva um sentido de emergência muito fraco, como será mostrado na sequência. 
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 emergência  se  costuma  pensar  no  surgimento  de  propriedades  novas  que  não 

 podem ser atribuídas às partes. 

 2.2.3 Emergência de propriedades 

 Um  passo  maior  na  discussão  sobre  emergência  é  propor  o  surgimento  de 

 novas  propriedades.  Nesse  sentido,  ainda  podemos  pensar  no  surgimento  de  um 

 sistema  como  no  caso  anterior,  mas  tal  sistema  não  seria  apenas  algo  totalmente 

 definível  em  termos  das  partes  em  um  nível  de  descrição  superior,  pois  o  sistema 

 poderia  exibir  alguma  propriedade  genuinamente  nova  e  distinta  de  qualquer 

 propriedade  exibida  pelas  partes.  Assim,  essa  segunda  ideia  permite  o  acréscimo 

 de novas entidades na ontologia: propriedades  . 34

 Segundo  Kim  (1999,  p.  21),  nessa  segunda  doutrina  de  emergência  as 

 propriedades  de  nível  superior  surgem  a  partir  das  propriedades  e  relações 

 presentes  em  nível  inferior,  de  modo  que  algumas  dessas  propriedades  são 

 “emergentes”  e  outras  apenas  “resultantes”,  termos  já  encontrados  em  Lewes 

 (1875). 

 Ao  dizer  que  propriedades  “surgem  a  partir  de  outras”  está  se  admitindo  a 

 relação  de  dependência  no  processo  de  emergência.  As  propriedades  de  alto  nível, 

 ainda  que  ontologicamente  novas,  são  dependentes  das  propriedades  de  baixo 

 nível em algum sentido. Mas como se dá essa dependência? 

 Há  diferentes  maneiras  de  caracterizar  essa  dependência.  Uma  delas  seria 

 uma  relação  de  superveniência  das  propriedades  do  nível  superior  com  respeito  ao 

 nível  inferior.  Grosso  modo,  superveniência  pode  ser  compreendida  em  termos  de 

 covariância  entre  conjuntos  de  propriedades:  as  propriedades  supervenientes  de 

 nível superior mudam sempre que propriedades de base de nível inferior mudam. 

 A  relação  de  superveniência  pode  ser  fraca  ou  forte.  Sejam  dados  dois 

 conjuntos  de  propriedades  A  e  B  em  que  A  é  o  conjunto  das  propriedades 

 34  Evidentemente,  isso  só  fará  sentido  para  um  realista  de  propriedades,  alguém  que  creia  na 
 realidade  de  propriedades,  seja  como  universais,  seja  como  tropos.  Essa  nova  ideia  de  emergência 
 não  diria  muito  para  um  nominalista  de  propriedades  que  nega  a  existência  de  propriedades  como 
 entidades  genuínas  de  uma  ontologia,  embora  um  nominalista  possa  concordar  com  a  possibilidade 
 de  se  falar  em  níveis  superiores  diferenciados  em  sua  descrição  e  encarar  o  discurso  sobre 
 propriedades apenas como ficção útil. 
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 supervenientes  e  B  é  o  conjunto  das  propriedades  de  base.  A  é  fracamente 

 superveniente  com  respeito  a  B  se  e  somente  se  necessariamente,  para  qualquer 

 propriedade  F  em  A,  se  um  objeto  x  tem  F,  então  existe  uma  propriedade  G  em  B  tal 

 que  x  tem  G,  e  se  qualquer  y  tem  G,  y  tem  F  (cf.  KIM,  1984,  p.  163).  Por  outro  lado, 

 A  é  fortemente  superveniente  com  respeito  a  B  apenas  no  caso  em  que, 

 necessariamente,  para  cada  x  e  cada  propriedade  F  em  A,  se  x  tem  F,  então  há  uma 

 propriedade  G  em  B  tal  que  x  tem  G,  e  necessariamente  se  qualquer  y  tem  G,  y  tem 

 F  (cf.  KIM,  1984,  p.  165).  A  diferença  entre  essas  duas  versões  de  superveniência  é 

 fundamentalmente  modal.  A  superveniência  fraca  diz  que,  necessariamente,  a 

 propriedade  superveniente  de  x  implica  que  x  tenha  a  respectiva  propriedade  de 

 base.  Já  a  superveniência  forte  diz  que,  necessariamente,  a  propriedade 

 superveniente  de  x  implica  que  x  tenha  necessariamente  a  respectiva  propriedade 

 de base. 

 Um  exemplo  típico  para  a  compreensão  dessas  versões  de  superveniência 

 envolve  a  relação  entre  propriedades  mentais  e  propriedades  cerebrais.  Considere 

 uma  correlação  entre  a  propriedade  mental  de  sentir  dor  e  a  propriedade  cerebral 

 de  ter  certos  neurônios  em  uma  configuração  C.  Empiricamente,  os  neurocientistas 

 notam  que  um  cérebro  com  neurônios  em  uma  configuração  C  estão  sempre 

 acompanhados  de  uma  sensação  de  dor.  Seria  possível  afirmar  que  a  propriedade 

 mental  de  sentir  dor  é  superveniente  à  propriedade  cerebral  de  ter  neurônios  em 

 configuração  C.  Mas  seria  uma  superveniência  fraca  ou  forte?  Se  for  fraca,  não  é 

 necessário  que  ter  uma  propriedade  cerebral  na  configuração  C  implique  em  ter 

 uma  propriedade  mental  de  dor,  enquanto  se  for  forte,  é  necessário  que  ter  uma 

 propriedade  cerebral  nessa  configuração  implique  na  propriedade  mental  da  dor. 

 Em  outras  palavras,  a  superveniência  fraca  nos  permite  considerar  algum  mundo 

 possível  em  que  a  configuração  C  do  cérebro  não  implique  uma  sensação  de  dor, 

 mas  alguma  outra  sensação  (prazer,  talvez),  enquanto  a  superveniência  forte  nos 

 força  a  admitir  que  a  configuração  C  do  cérebro  sempre  acarreta  uma  sensação  de 

 dor em todos os mundos possíveis. 

 Definir  uma  relação  de  superveniência  pode  ser  um  meio  útil  para  tratar  da 

 dependência  entre  as  propriedades  em  diferentes  níveis,  pelo  menos  em  termos  da 

 correlação  entre  eles.  Todavia,  pensar  em  superveniência  não  deixa  tão  explícito 
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 como  as  propriedades  em  nível  superior  derivam  das  propriedades  de  nível  inferior, 

 como  surgem  a  partir  delas.  Basta  notar  que  a  ideia  de  superveniência  é 

 perfeitamente  compatível  com  um  paralelismo  psicofísico,  o  pensamento  de  que 

 estados  mentais  covariam  em  relação  aos  estados  cerebrais  mesmo  que  sem 

 qualquer  interação  causal  entre  eles.  Nesse  caso,  os  estados  mentais  seriam 

 supervenientes  aos  estados  cerebrais,  mas  não  teriam  surgido  a  partir  dos  estados 

 cerebrais.  Por  outro  lado,  a  relação  de  superveniência  das  propriedades  de  um  todo 

 em  relação  às  propriedades  de  suas  partes  ,  como  a  porção  de  arroz  que  depende 35

 dos  grãos  unidos,  possui  essa  dependência  mais  profunda  de  derivação:  são  as 

 partes  que  formam  o  todo  nesse  caso.  Na  discussão  de  emergência  estamos 

 interessados  em  um  um  tipo  de  superveniência  em  que  as  propriedades  de  nível 

 superior  realmente  se  originem  a  partir  das  propriedades  de  nível  inferior.  Uma 

 relação  que  envolve  superveniência  e  parece  deixar  isso  mais  claro  é  a  relação  de 

 realização funcional. 

 Resumidamente,  seria  possível  dizer  que  as  propriedades  de  nível  superior 

 são  realizadas  ou  executadas  em  função  do  comportamento  das  entidades  de  nível 

 inferior  ou,  equivalentemente,  as  entidades  inferiores  teriam  propriedades  que  as 

 tornam  realizadoras  das  propriedades  de  alto  nível.  Um  exemplo  que  demonstra 

 muito  claramente  essa  relação  de  realização  são  máquinas  como  os  computadores 

 Um  computador,  como  o  utilizado  para  escrever  estas  palavras,  pode  ser  pensado 

 como  uma  entidade  de  nível  inferior  com  diversos  componentes  eletrônicos 

 interagindo  entre  si.  Esses  componentes  interagem  e  se  comportam  de  acordo  com 

 processos  bem  definidos  que  possibilitam  realizar  conjuntamente  o  que 

 interpretamos  como  softwares  .  Além  desse  exemplo  da  computação,  poderíamos 

 lembrar  que  alguns  filósofos  da  mente  (e.g.  PUTNAM,  1967)  defendem  que  estados 

 mentais  são  realizados  funcionalmente  por  meio  de  estados  cerebrais,  uma  tese 

 conhecida como funcionalismo. 

 A  realização  funcional  mostra  melhor  como  se  dá  a  dependência  do  nível 

 superior  com  relação  ao  nível  inferior.  O  que  acontece  no  nível  superior  é  função  do 

 que  ocorre  em  nível  inferior.  Não  obstante,  essa  concepção,  mais  uma  vez,  não  é 

 uma  exclusividade  da  noção  emergentista.  Seria  perfeitamente  possível  argumentar 

 35  O que poderíamos chamar de superveniência mereológica (cf. KIM, 1999, p. 7). 
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 que  as  propriedades  em  nível  superior  realizadas  nada  mais  são  do  que 

 propriedades  de  nível  inferior  em  determinada  configuração.  Sendo  assim,  não 

 haveria  algo  genuinamente  novo  que  pudesse  ser  caracterizado  como  emergência. 

 Isso  será  mais  explorado  na  seção  2.2.5,  onde  a  concepção  de  realização  funcional 

 também será mais aprofundada. 

 É  importante  lembrar  que  a  novidade  é  um  aspecto  relevante  quando  se  trata 

 de  emergência.  Kim  comenta  na  definição  desta  segunda  doutrina  da  emergência 

 que  propriedades  de  alto  nível  podem  ser  emergentes  ou  meramente  resultantes.  A 

 distinção  entre  essas  propriedades  é  de  extrema  importância  para  a  visão 

 emergentista  (cf.  KIM,  1999,  p.  21).  Porém,  talvez  essa  diferença  não  esteja  no  fato 

 das  propriedades  emergentes  serem  algo  além  das  propriedades  de  baixo  nível. 

 Talvez  a  diferença  esteja  no  fato  de  propriedades  emergentes  não  permitirem 

 previsão a partir do que ocorre no nível inferior. 

 2.2.4 Imprevisibilidade de propriedades emergentes 

 Relembrando  o  que  Lewes  disse  sobre  efeitos  resultantes  e  emergentes, 

 enquanto  os  passos  exatos  que  levam  aos  efeitos  resultantes  podem  ser 

 identificados,  o  mesmo  não  se  dá  com  efeitos  emergentes  (cf.  LEWES,  1875,  p. 

 412).  Adaptando  essa  linguagem  para  nosso  modelo  de  níveis  e  no  que  foi  tratado 

 até  agora,  propriedades  de  alto  nível  resultantes  seriam  aquelas  cuja  geração  pode 

 ser  identificada  a  partir  das  propriedades  de  baixo  nível,  enquanto  o  mesmo  não 

 ocorre  com  propriedades  de  baixo  nível.  Resumidamente,  propriedades  de  alto  nível 

 seriam  emergentes  na  medida  em  que  não  podem  ser  previstas  em  termos  das 

 propriedades  de  baixo  nível.  Nas  palavras  de  Kim,  uma  terceira  doutrina  de 

 emergência  seria  que  propriedades  emergentes  não  seriam  previsíveis  a  partir  de 

 informação  exaustiva  de  suas  “condições  basais”  (isto  é,  o  que  ocorre  em  nível 

 inferior),  em  contraste  com  as  propriedades  resultantes  que  são  previsíveis  a  partir 

 da informação de nível inferior (cf. KIM, 1999, p. 21). 

 Mas  em  que  sentido  propriedades  emergentes  não  são  previsíveis?  Kim  faz 

 uma  distinção  entre  dois  tipos  de  previsibilidade:  indutiva  e  teórica  (cf.  KIM,  1999,  p. 

 8).  Uma  previsibilidade  indutiva  é  admissível  mesmo  adotando  uma  visão  favorável 
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 à  emergência.  Trata-se  simplesmente  de  notar  que,  em  determinado  sistema  com 

 diferentes  níveis  ontológicos,  se  uma  propriedade  E  aparece  em  um  nível  ontológico 

 superior  em  um  instante  t  quando  uma  propriedade  M  aparece  em  nível  ontológico 

 inferior  no  mesmo  instante  t,  então  poderíamos  prever  que  E  aparecerá  novamente 

 no  nível  superior  quando  M  aparecer  novamente  no  nível  inferior.  Seria  um  raciocínio 

 indutivo  baseado  nos  dados  empíricos  da  manifestação  de  M  sempre  aparecer 

 acompanhada  da  manifestação  de  E,  um  princípio  de  regularidade  definido  a 

 posteriori  .  Dizer  que  uma  propriedade  particular  E  aparecerá  sempre  que  uma 

 propriedade  particular  M  aparece  com  base  no  que  já  foi  experimentado  não  é  o 

 tipo  de  previsibilidade  que  o  emergentista  contesta.  O  maior  problema  para  os 

 emergentistas é a previsibilidade teórica. 

 A  previsibilidade  teórica  de  uma  propriedade  em  nível  superior  consiste  em 

 uma  previsão  do  surgimento  dessa  propriedade  em  função  apenas  do  que  é 

 conhecido  em  nível  inferior.  Nesse  sentido,  conhecer  todos  os  detalhes  do  nível 

 inferior  em  termos  de  entidades,  propriedades  e  relações  seria  suficiente  para 

 prever o surgimento de uma nova propriedade em nível superior. 

 Podemos  ilustrar  essa  ideia  com  o  auxílio  de  um  personagem  famoso  em 

 discussões  de  previsibilidade  ou  imprevisibilidade:  o  “demônio  de  Laplace”  .  O 36

 demônio  de  Laplace  é  um  ser  dotado  dos  seguintes  poderes  (cf.  PESSOA  JR., 

 2005,  p.  184):  (i)  onisciência  instantânea,  significando  que  pode  conhecer  o  estado 

 de  todo  o  universo  em  um  único  instante  de  tempo,  com  resolução  e  precisão 

 absoluta  em  todas  as  escalas  espaciais;  (ii)  erudição  nomológica,  ou  seja,  é  capaz 

 de  conhecer  com  exatidão  leis  de  evolução  temporal  do  universo;  (iii) 

 supercomputação,  sendo  capaz  de  executar  qualquer  cálculo,  por  mais  complexo 

 que  seja,  em  um  tempo  desprezível  e  (iv)  não-perturbação,  ou  seja,  nada  que  o 

 demônio  fizer  causará  qualquer  influência  no  universo  em  análise.  Com  esses 

 atributos,  o  demônio  de  Laplace  seria  como  uma  sonda  capaz  de  informar  qual  será 

 o  estado  do  universo  em  um  instante  futuro  a  partir  dos  dados  de  um  instante 

 presente  -  mais  precisamente,  seria  uma  “sonda  epistemológica”  (cf.  PESSOA  JR., 

 36  A  palavra  “demônio”  é  usada  aqui  no  sentido  do  daimon  grego,  um  ser  dotado  de  poderes 
 sobre-humanos,  e  não  no  sentido  da  cultura  judaico-cristã.  Caso  o  termo  ainda  apresente  uma  carga 
 negativa,  pode  ser  substituído  por  “anjo”  ou  “duende”,  desde  que  ainda  detenha  os  mesmos 
 poderes. 
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 2005).  Adaptando  para  o  contexto  da  presente  discussão,  o  demônio  de  Laplace 

 seria  capaz  de  conhecer  propriedades  teoricamente  previsíveis  no  tempo  de  um 

 dado  nível.  Em  um  universo  determinista,  ou  seja,  um  universo  em  que  os  objetos, 

 propriedades  e  relações  de  um  determinado  nível  em  um  instante  t  determinem 

 univocamente  os  objetos,  propriedades  e  relações  do  mesmo  nível  em  um  instante 

 imediatamente  posterior,  o  demônio  de  Laplace  seria  bem-sucedido  em  sua  tarefa 

 de  prever  propriedades  futuras,  mas  não  seria  bem-sucedido  em  um  universo 

 não-determinista  no  qual  as  condições  em  um  instante  futuro  não  seriam 

 univocamente  determinadas  pelas  condições  do  instante  presente.  Em  tal  universo, 

 as propriedades futuras do mesmo nível não seriam teoricamente previsíveis. 

 A  figura  do  demônio  de  Laplace  é  costumeiramente  invocada  para  tratar  de 

 determinismo  causal  e  aspectos  teoricamente  previsíveis  no  tempo  de  um  mesmo 

 nível.  Contudo,  é  possível  definir  um  outro  tipo  de  sonda  epistemológica  que  não 

 trabalharia  em  um  único  nível.  Pessoa  Jr.  (2005)  define  um  “demônio  escalar”.  Seus 

 poderes  são  os  seguintes:  (i)  onisciência  temporal  instantânea,  significando  que 

 pode  conhecer  toda  a  distribuição  temporal  do  universo  em  uma  dada  escala 

 espacial;  (ii)  erudição  nomológica  com  respeito  às  leis  de  escala,  ou  seja,  é  capaz 

 de  conhecer  com  exatidão  como  elementos  de  escalas  maiores  são  definidos  em 

 termos  de  elementos  de  escalas  menores;  (iii)  supercomputação,  sendo  capaz  de 

 executar  qualquer  cálculo,  por  mais  complexo  que  seja,  em  um  tempo  desprezível  e 

 (iv)  não-perturbação,  ou  seja,  nada  que  o  demônio  fizer  causará  qualquer  influência 

 no  universo  em  análise.  É  uma  sonda  semelhante  ao  demônio  de  Laplace,  com  a 

 diferença  de  que  seu  alcance  é  estendido  por  todo  o  tempo  e  seu  conhecimento 37

 agora  engloba  “leis  de  escala”.  O  ponto  que  particularmente  nos  interessa  na 

 presente  discussão  são  essas  “leis  de  escala”.  Traduzindo  para  nosso  modelo  de 

 níveis,  elas  poderiam  ser  compreendidas  como  os  princípios  que  definem  como  as 

 propriedades  de  nível  inferior  determinam  as  propriedades  de  nível  superior.  Desse 

 modo,  uma  vez  que  o  demônio  escalar  esteja  munido  de  todas  as  informações  de 

 37  Esse  poder  seria  limitado  em  uma  visão  presentista  da  natureza  do  tempo  na  qual  apenas  o 
 presente  existe,  mas  não  precisamos  entrar  nesse  debate  aqui.  Para  a  presente  discussão,  as 
 relações  entre  níveis  são  mais  importantes.  Talvez  um  “demônio  escalar  enfraquecido”  que  não  tenha 
 acesso  à  distribuição  temporal  inteira,  mas  apenas  a  um  instante  particular,  ainda  poderia  servir  para 
 ilustrarmos o problema de previsibilidade teórica. 
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 objetos,  propriedades  e  relações  em  baixo  nível,  ele  poderia  conhecer  quais  seriam 

 os  objetos,  propriedades  e  relações  no  nível  imediatamente  superior.  Em  outras 

 palavras,  o  demônio  escalar  seria  capaz  de  prever  teoricamente  o  que  ocorre  em 

 nível superior a partir do que detecta em nível inferior. 

 Assim  sendo,  o  que  os  emergentistas  negam  quando  rejeitam  previsibilidade 

 teórica  é  que  nem  mesmo  um  conhecimento  das  condições  de  nível  inferior 

 juntamente  com  leis  de  escala  permitiria  um  conhecimento  das  condições  de  nível 

 superior,  ou  seja,  um  demônio  escalar  não  seria  bem-sucedido  na  detecção  de 

 propriedades  emergentes,  ainda  que  possa  ser  bem-sucedido  na  detecção  de 

 propriedades resultantes. 

 A  falha  na  previsibilidade  teórica  indica  que  algo  no  nível  superior  é  novo  no 

 nível  inferior,  ainda  que  dependa  completamente  dele  em  seu  caráter  ontológico. 

 Ainda  que  um  conjunto  de  condições  M  de  nível  inferior  possa  definir 

 completamente  um  conjunto  de  propriedades  E  de  nível  superior,  talvez  nenhum 

 conhecimento  teórico  de  nível  inferior  torne  concebível  o  que  aparece  em  nível 

 superior.  O  conceito  de  E  pode  estar  totalmente  fora  do  domínio  de  conceitos  no 

 qual  nossa  teoria  sobre  M  repousa  (cf.  KIM,  1999,  p.  8).  Um  exemplo  disso  são  as 

 experiências  qualitativas  em  primeira  pessoa  (ou  qualia  ).  Ainda  que  a  percepção  da 

 cor  vermelha  dependa  de  condições  cerebrais  e  se  tenha  um  conhecimento 

 completo  dos  processo  cerebrais  é  possível  que  não  se  tenha  um  conhecimento  do 

 que  seja  a  percepção  da  cor  vermelha  antes  de  se  ter  alguma  experiência  de 

 vermelho  . 38

 Além  do  conceito  de  E  em  nível  superior  ser  inacessível  pelo  que  se  sabe  das 

 condições  de  M  em  nível  inferior,  uma  outra  barreira  à  previsibilidade  é  que 

 podemos  ter  conhecimento  de  que  E  surge  a  partir  de  M  por  já  termos 

 experimentado  E,  mas  sermos  incapazes  de  prever  se  E  ou  alguma  propriedade 

 distinta  E*  surgirá  de  um  conjunto  de  condições  M*  muito  similar  a  M  em  aspectos 

 38  Uma  discussão  clássica  sobre  esse  assunto  é  o  experimento  mental  do  quarto  de  Mary  em  que 
 uma  garota,  Mary,  é  confinada  em  seu  quarto  desde  a  infância  tendo  apenas  experiências  em  preto  e 
 branco,  mas  passa  seu  tempo  de  vida  estudando  todos  os  processos  cerebrais  com  respeito  a 
 cores.  Após  se  tornar  uma  especialista  na  neurociência  das  cores,  a  dúvida  é  se  Mary  terá  ou  não  um 
 novo  conhecimento  ao  sair  de  seu  quarto  e  experimentar  a  cor  vermelha  pela  primeira  vez.  O 
 experimento  mental  é  apresentado  em  Jackson  (1986).  Para  discussões  e  críticas  mais  detalhadas 
 sobre essa questão, ver Ludlow et. al. (2004). 
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 relevantes  (cf.  KIM,  1999,  p.  8).  Isso  se  torna  mais  evidente  quando  consideramos 

 os  resultados  de  sistemas  caóticos,  sistemas  dinâmicos  muito  sensíveis  às 

 condições  iniciais  .  Variar  ainda  que  seja  um  pouco  as  condições  iniciais  desses 39

 sistemas  pode  levar  a  consequências  muito  distantes  daquelas  que  se  dariam  nas 

 condições  iniciais  originais.  Semelhantemente,  variações  muito  sutis  nas  condições 

 de M em nível inferior podem levar a variações muito bruscas em nível superior. 

 Vale  reforçar  que  a  previsibilidade  indutiva  ainda  é  compatível  com  uma 

 concepção  emergentista.  Usando  mais  uma  vez  a  relação  entre  mente  e  cérebro 

 como  ilustração,  se  uma  experiência  mental  E  surge  quando  o  cérebro  se  encontra 

 em  uma  configuração  M,  então  podemos  esperar  que  E  se  dê  quando  M  se  dá.  O 

 problema  é  que  não  há  previsibilidade  teórica  de  E  a  partir  de  um  conhecimento 

 completo  de  M,  é  como  se  algo  faltasse  quando  um  demônio  escalar  examina  M  e 

 tenta  prever  E  a  partir  disso.  Para  compreender  isso,  basta  notar  a  dificuldade  que 

 temos  para  replicar  experiências  fenomênicas  em  sistemas  artificiais.  Ainda  que 

 possamos  ter  alguma  ideia  de  como  desenvolver  dispositivos  que  imitem  bem  o 

 comportamento  cerebral,  não  temos  a  menor  ideia  de  como  desenvolver 

 dispositivos que apresentem experiências fenomênicas reais. Como diz Kim: 

 “Nós  podemos  nos  imaginar  desenvolvendo  e  construindo  sistemas 
 físicos  novos  que  vão  instanciar  certas  capacidades  e  funções 
 cognitivas  (por  exemplo,  percepção,  processamento  de  informação, 
 inferência  e  raciocínio,  e  uso  de  informação  para  guiar 
 comportamento)  -  discutivelmente,  já  temos  desenvolvido  e  fabricado 
 tais  dispositivos  em  robôs  e  outros  mecanismos  computacionais.  Mas 
 é  difícil  nos  imaginar  desenvolvendo  novos  dispositivos  e  estruturas 
 que  terão  experiências  fenomênicas;  não  penso  que  temos  qualquer 
 ideia  de  onde  começar.  O  único  caminho  que  podemos  ter  alguma 
 esperança  de  manufaturar  um  mecanismo  com  consciência 
 fenomênica  é  produzir  uma  duplicata  física  apropriada  de  um  sistema 
 que  é  sabido  ser  consciente.  Note  que  isso  envolve  predição  indutiva, 
 mas  predição  teórica  é  o  que  precisamos  para  desenvolver  novos 
 dispositivos físicos com consciência.” (KIM, 1999, p. 9). 

 Temos,  assim,  um  problema  difícil  em  mãos  se  desejamos  reproduzir 

 consciência  e  percepção  de  experiências  conscientes  em  um  sistema  artificial,  pois 

 ainda  que  saibamos  como  replicar  todos  os  detalhes  de  processo  cerebral,  se  as 

 39  Mais sobre sistemas caóticos será comentado no próximo capítulo. 
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 propriedades  mentais  conscientes  de  alto  nível  não  admitirem  uma  previsibilidade 

 teórica,  então  nossa  previsibilidade  indutiva  de  que  determinado  estado  consciente 

 aparece  quando  o  cérebro  se  encontra  em  tais  e  tais  condições  pode  não  ser 

 suficiente  para  replicar  a  consciência,  afinal  não  teríamos  acesso  à  lei  que  relaciona 

 o nível cerebral ao mental. 

 Em  suma,  ainda  que  uma  propriedade  de  alto  nível  seja  realizada  pelas 

 entidades  de  baixo  nível,  isso  não  implica  que  essas  propriedades  não  sejam  novas 

 no  sentido  de  serem  imprevisíveis.  Se  não  houver  uma  previsibilidade  teórica, 

 mesmo  um  conhecimento  completo  do  baixo  nível  não  permitiria  uma  previsão  da 

 propriedade  de  alto  nível,  caracterizando-a  como  uma  propriedade  emergente  e  não 

 meramente resultante. 

 Note  que  há  uma  condicional  aqui:  “se  não  houver  previsibilidade  teórica”. 

 Mas  não  poderia  ser  o  caso  de  haver  previsibilidade  teórica?  Talvez  a  ignorância 

 humana  seja  limitada  e  os  princípios  teóricos  que  relacionam  as  propriedades  em 

 diferentes  níveis  sejam  mesmo  o  caso,  de  tal  maneira  que  um  demônio  escalar 

 poderia  muito  bem  ser  bem-sucedido.  Diante  disso,  podemos  pensar  em  uma 

 doutrina  de  emergência  ainda  mais  restrita,  na  qual  a  previsibilidade  teórica  nem 

 sequer  pode  acontecer,  um  cenário  em  que  as  propriedades  de  alto  nível  são 

 simplesmente inexplicáveis em termos do que ocorre em baixo nível. 

 3.2.5 Irredutibilidade explicativa de propriedades emergentes 

 A  novidade  das  propriedades  de  alto  nível  certamente  seria  genuína  se  tais 

 propriedades  fossem  teoricamente  imprevisíveis.  Pelo  que  foi  discutido  na  seção 

 anterior,  propriedades  de  alto  nível  podem  ser  indutivamente  previsíveis  no  sentido 

 de  já  termos  passado  pela  experiência  de  notar  que  uma  propriedade  E  em  nível 

 superior  aparece  quando  entidades  de  nível  inferior  se  encontrarem  em  um  conjunto 

 de  condições  M.  Assim,  podemos  esperar  que  quando  M  se  der  em  nível  inferior,  E 

 se  dará  em  nível  superior.  Entretanto,  a  previsibilidade  teórica  é  diferente,  pois 

 trata-se  de  prever  apenas  em  termos  de  M  que  E  surgirá,  exigindo  um 

 conhecimento  teórico  dos  princípios  que  regem  o  nível  inferior  para  produzir  o  que 

 ocorre  em  nível  superior.  Se  a  previsibilidade  teórica  de  E  a  partir  M  não  for 
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 possível,  então  temos  razões  para  considerar  E  uma  propriedade  emergente.  Tal 

 afirmação  nos  leva  à  seguinte  pergunta:  por  que  E  seria  teoricamente  imprevisível  a 

 partir de M? 

 Uma  resposta  possível  para  essa  pergunta  seria  dizer  que  propriedades 

 emergentes  simplesmente  não  podem  ser  explicadas  em  termos  das  propriedades 

 de  nível  inferior.  Também  poderia  ser  dito  que  propriedades  emergentes  não  podem 

 ser  reduzidas  às  propriedades  de  nível  inferior.  Para  Kim  (1999,  p.  10),  essas  duas 

 respostas  podem  ser  combinadas  na  afirmação  de  que  propriedades  emergentes 

 não  podem  ser  redutivelmente  explicadas  em  termos  das  propriedades  de  nível 

 inferior,  uma  quarta  doutrina  de  emergência  a  ser  explorada.  Com  o  estudo  feito 

 nesta  seção,  será  melhor  fixado  como  as  noções  de  imprevisibilidade, 

 inexplicabilidade e irredutibilidade estão relacionadas. 

 Kim  (1999,  p.  10)  inicia  essa  discussão  com  um  exemplo  idealizado  da 

 redução  de  um  gene  à  molécula  de  DNA.  O  primeiro  passo  do  processo  de  redução 

 consiste  em  oferecer  uma  interpretação  funcional  da  propriedade  alvo  da  redução, 

 no  caso  do  exemplo,  a  propriedade  de  ser  um  gene.  Essa  interpretação  funcional 

 envolve  construir  a  propriedade  em  termos  do  trabalho  causal  que  ela  exerce. 

 Assim,  a  propriedade  de  ser  um  gene  seria  a  propriedade  de  ter  uma  propriedade 

 ou  ser  um  mecanismo  que  desempenha  uma  certa  função  causal,  no  caso, 

 transmitir  características  fenotípicas  dos  pais  aos  filhos.  Atualmente,  sabemos  que 

 moléculas  de  DNA  preenchem  essa  especificação  causal  (ou  papel  causal)  e  temos 

 uma  teoria  que  mostra  como  as  moléculas  de  DNA  são  capazes  de  desempenhar 

 tal papel. Assim, podemos dizer que os genes são reduzidos às moléculas de DNA. 

 Partindo  do  exemplo  acima,  um  modelo  geral  de  redução  pode  ser  proposto. 

 Seja  B  um  domínio  de  propriedades  (ou  entidades,  ou  fatos,  ou  o  que  se  desejar)  de 

 nível  inferior  que  servirá  como  base  de  redução.  Seja  E  uma  propriedade  de  nível 

 superior.  Diante  disso,  E  pode  ser  reduzido  a  B  em  três  passos:  (1)  E  deve  ser 

 funcionalizado;  (2)  realizadores  de  E  devem  ser  encontrados  em  B  e  (3)  uma  teoria 

 no  nível  de  B  que  explique  como  os  realizadores  de  E  realizam  a  tarefa  causal 

 correspondente a E. Examinemos esses três passos um pouco mais. 

 O  primeiro  passo  é  que  E  deve  ser  funcionalizado.  Isso  significa  que  E  deve 

 ser  construído  ou  reconstruído  como  uma  propriedade  definida  por  suas  relações 
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 causais  ou  nômicas  com  outras  propriedades,  especificamente  propriedades  no 

 nível  do  domínio  de  base  B.  Em  uma  forma  mais  simplificada,  ter  uma  propriedade 

 E  pode  ser  definido  como  ter  uma  propriedade  P  em  B  tal  que  (i)  relações  causais 

 C  1  ,  …  ,C  n  causam  a  instanciação  de  P  e  (ii)  P  causa  a  instanciação  das  relações  F  1  , 

 …  ,  F  n  (cf.  KIM,  1999,  p.  10).  Isso  torna  E  uma  relação  não-intrínseca  e  relacional 

 com  respeito  a  propriedades  de  B,  pois  a  instanciação  de  E  é  a  instanciação  de 

 uma  determinada  propriedade  P  em  B  satisfazendo  uma  certa  especificação  causal. 

 Qualquer  propriedade  P  em  B  que  satisfaz  a  especificação  causal  apresentada  nas 

 condições  (i)  e  (ii)  mencionadas  acima  é  o  que  se  pode  chamar  de  uma  propriedade 

 “realizadora”  ou  “implementadora”  de  E  (cf.  KIM,  1999,  p.  11)  .  Essa  é  a  noção  de 40

 realização  funcional  invocada  rapidamente  na  seção  2.2.3,  apresentada  agora  com 

 um pouco mais de detalhamento. 

 Sendo  E  funcionalizado,  o  próximo  passo  é  encontrar  realizadores  de  E  em  B. 

 Se  uma  redução  da  propriedade  de  nível  superior  em  termos  do  nível  inferior  é 

 desejada,  então  é  necessário  encontrar  a  propriedade  de  nível  inferior  que  realiza  ou 

 executa  a  propriedade  de  nível  superior.  Essa  é  uma  tarefa  cientificamente 

 significativa  no  processo  de  redução.  Foram  necessários  anos  de  trabalho  e 

 pesquisa  para  que  os  cientistas  descobrissem  que  o  DNA  é  o  realizador  da 

 propriedade de ser um gene (cf. KIM, 1999, p. 11). 

 Por  fim,  resta  o  passo  de  encontrar  uma  teoria  no  nível  de  B  que  explique 

 como  os  realizadores  executam  a  tarefa  causal  que  realiza  E  como  especificado  no 

 primeiro  passo,  uma  teoria  que  também  pode  explicações  nômicas  e  causais 

 significativas  nas  quais  E  cumpre  um  papel.  Usando  mais  uma  vez  o  exemplo  do 

 DNA,  uma  teoria  mais  completa  em  nível  microbiológico  mostrou  não  apenas  que 

 DNA  constituem  genes,  mas  também  mostrou  como  moléculas  de  DNA  transmitem 

 informação  genética  (cf.  KIM,  1999,  p.  11-12).  O  terceiro  e  o  segundo  passo  estão 

 profundamente  relacionados,  pois  averiguar  realizadores  de  E  envolverá  teorias 

 sobre  as  relações  causais  e  nômicas  que  ocorrem  entre  as  propriedades  de  nível 

 inferior (cf. KIM, 1999, p. 12). 

 40  Vale  notar  que  E  admite  múltiplos  realizadores  (cf.  KIM,  1999,  p.  11),  assim  como  um  mesmo 
 software  pode  ser  realizado  ou  executado  por  diferentes  tipos  de  hardware  (um  mesmo  programa 
 pode ser executado em um computador e em um  smartphone  ,  por exemplo). 
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 Esse  modelo  de  redução  funcional  proposto  por  Kim  é  diferente  do  modelo 

 de  redução  interteórica  clássico  proposto  por  Ernest  Nagel  (cf.  KIM,  1999,  p.  12). 

 Em  sua  obra  A  Estrutura  da  Ciência  (NAGEL,  [1961]  2006),  lançada  originalmente  em 

 1961, Nagel apresenta a noção de redução de teorias nos seguintes termos: 

 “Uma  redução,  no  sentido  em  que  empregamos  a  palavra  aqui,  é  a 
 explicação  de  uma  teoria  ou  de  um  conjunto  de  leis  experimentais 
 estabelecidas  em  um  campo  de  investigação  por  outra  teoria 
 formulada  habitualmente,  embora  não  invariavelmente,  para  outro 
 domínio.  Para  maior  brevidade,  chamaremos  o  conjunto  de  teorias  ou 
 leis  experimentais  que  são  reduzidas  a  outra  teoria  de  ciência 
 secundária  e  a  teoria  a  qual  se  efetua  ou  se  propõe  a  redução  de 
 ciência primária.” (NAGEL, [1961] 2006, pp. 445-6). 

 Para  Nagel,  uma  ciência  seria  um  conjunto  de  teorias  ou  leis  experimentais 41

 de  modo  que  é  possível  estabelecer  uma  relação  entre  várias  ciências  na  qual  uma 

 ciência  secundária  seja  explicada  por  uma  ciência  primária.  Isso  pode  ser 

 compreendido  em  termos  de  uma  hierarquia  de  níveis  na  qual  uma  ciência  de  nível 

 superior  é  explicada  em  termos  de  uma  ciência  de  nível  inferior.  Adaptando  para  a 

 terminologia  de  Nagel,  ciências  de  nível  inferior  seriam  ciências  primárias  e  ciências 

 de  nível  superior  seriam  ciência  secundárias.  Já  o  conceito  de  explicação  pode  ser 

 entendido  aqui  em  termos  de  um  modelo  dedutivo,  na  qual  o  elemento  explicado 

 surge  como  uma  consequência  lógica  de  um  conjunto  de  sentenças  tomadas  como 

 premissas (cf. NAGEL, [1961] 2006, p. 42). 

 Nagel  considera  duas  maneiras  de  reduzir  uma  ciência  à  outra.  A  primeira 

 delas  envolve  um  caso  de  redução  em  que  as  leis  da  ciência  secundária  utilizam 

 termos  descritivos  que  não  mudam  de  significado  quando  tomados  pela  ciência 

 primária.  Nesse  caso,  as  relações  de  dedução  entre  ciência  primária  e  secundária 

 utilizariam  um  vocabulário  homogêneo  e  por  isso  também  são  chamadas  de 

 reduções  homogêneas  (cf.  NAGEL,  [1961]  2006,  p.  447).  Alguns  exemplos,  dados 

 pelo  próprio  Nagel,  seriam  a  redução  da  mecânica  clássica  de  partículas  aplicada  a 

 massas  pontuais  para  uma  mecânica  de  corpos  extensos  aplicada  a  objetos  rígidos 

 41  Leis  experimentais  são  entendidas  aqui  como  regularidades  observáveis  no  domínio  de  uma 
 ciência,  enquanto  teorias,  na  acepção  de  Nagel,  envolvem  leis  científicas  sobre  aspectos 
 inobserváveis (cf. NAGEL, [1961] 2006, p. 117). 
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 ou  a  redução  da  mecânica  exclusivamente  terrestre  de  Galileu  para  uma  mecânica 

 newtoniana  de  gravitação  que  englobe  corpos  celestes  (cf.  NAGEL,  [1961]  2006,  pp. 

 446-447).  Nesses  dois  exemplos,  os  termos  utilizados  nos  sistemas  científicos 

 envolvidos  na  ciência  secundária  são  os  mesmos  termos  envolvidos  na  ciência 

 primária  –  uma  mecânica  de  corpos  rígidos  ainda  utilizará  os  mesmos  conceitos 

 aplicados  na  mecânica  de  partículas  e  a  gravitação  de  Newton  ainda  emprega 

 termos  da  mecânica  de  Galileu.  Contudo,  há  casos  de  redução  em  que  o 

 vocabulário  da  ciência  secundária  parece  tratar  de  noções  que  não  estão 

 contempladas  no  vocabulário  da  ciência  primária.  Tais  casos  são  chamados  por 

 Nagel  de  reduções  não-homogêneas  ou  heterogêneas  (cf.  NAGEL,  [1961]  2006,  p. 

 450).  Um  exemplo  clássico  de  redução  heterogênea  seria  a  redução  da 

 termodinâmica  para  a  mecânica  estatística.  A  termodinâmica  utiliza  algumas  noções 

 já  conhecidas  da  mecânica  como  pressão,  volume  e  peso,  mas  também  apresenta 

 conceitos  próprios  como  temperatura,  calor  e  entropia.  Essas  noções 

 aparentemente  exclusivas  levaram  ao  pensamento  inicial  de  que  a  termodinâmica 

 seria  uma  ciência  independente  que  não  poderia  ser  reduzida  à  pura  mecânica,  mas 

 as  descobertas  do  século  XIX,  como  a  interpretação  microscópica  da  entropia, 

 mostraram  que  muitos  desses  conceitos  diferenciados  poderiam  receber  uma 

 conceitualização  equivalente  em  uma  descrição  estatística  da  mecânica  (cf.  NAGEL, 

 [1961]  2006,  pp.  451-2).  Um  exemplo  simples  seria  o  conceito  de  temperatura 

 utilizado  em  termodinâmica  para  sistemas  macroscópicos  que  pode  ser  reduzido  ao 

 conceito  de  energia  cinética  média  de  moléculas  tomadas  em  escala  microscópica 

 (cf.  NAGEL,  [1961]  2006,  pp.  452-3).  O  desafio  está  em  esclarecer  como  os 

 vocabulários heterogêneos dessas duas áreas podem se interligar. 

 Se  a  redução  for  entendida  como  uma  conexão  lógica  entre  dois  corpos 

 teóricos,  então  tal  conexão  nunca  poderá  ocorrer  se  os  termos  adotados  na  ciência 

 reduzida  não  aparecem  na  ciência  a  que  se  reduz  -  se  a  disciplina  secundária 

 contém  termos  que  não  aparecem  nas  suposições  teóricas  da  disciplina  primária, 

 uma  derivação  lógica  seria,  prima  facie  ,  impossível  (cf.  NAGEL,  [1961]  2006,  p.  463). 

 Diante  disso,  o  autor  apresenta  duas  condições  necessárias  para  tornar  reduções 

 do tipo heterogênea possíveis: conectabilidade e derivabilidade. 
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 Dado  um  termo  X  que  apareça  na  disciplina  secundária,  mas  não  no  corpo 

 teórico  da  primária,  a  condição  de  conectabilidade  estipula  suposições  de  algum 

 tipo  que  permitam  ligar  o  significado  de  X  com  as  suposições  teóricas  da  ciência 

 primária.  Essas  suposições  constituem  o  que  aparece  na  literatura  da  filosofia  da 

 ciência  como  leis  de  ponte  (bridge  laws  ).  Graças  a  essas  suposições  auxiliares,  a 

 derivabilidade,  a  segunda  das  condições  estipuladas,  faz  com  que  todas  as  leis  e 

 teorias  da  ciência  secundária,  incluindo  as  leis  e  teorias  que  utilizem  X,  sejam 

 derivadas  logicamente  dos  pressupostos  que  aparecem  na  disciplina  primária  (cf. 

 NAGEL,  [1961]  2006,  pp.  464-5).  Segundo  o  autor,  os  vínculos  postulados  por  essas 

 conexões  não  precisam  ser  puramente  sintáticos  e  podem  ser  caracterizados  em 

 contexto  metateórico,  indo  além  da  organização  formal  da  linguagem  das 

 disciplinas,  incluindo  associações  de  significado,  convenções  previamente 

 deliberadas  para  traçar  as  ligações  entre  os  corpos  teóricos  ou  hipóteses  que 

 relacionem  os  termos  teóricos  com  fatos  empíricos  comuns  às  duas  ciências  (cf. 

 NAGEL,  [1961]  2006,  pp.  465-6).  Seja  como  for,  as  leis  de  ponte  devem  possibilitar 

 que  a  ciência  secundária  de  nível  superior  seja  consequência  lógica  de  uma  ciência 

 primária  de  nível  inferior,  mostrando  como  derivar  os  termos  da  ciência  secundária  a 

 partir da ciência primária. 

 Feito  esse  desvio  para  expor  a  ideia  de  redução  interteórica  nageliana  é 

 possível  compreender  mais  claramente  em  que  sentido  a  noção  de  redução  de  Kim 

 é  diferente.  Uma  questão  central  nas  reflexões  a  respeito  de  redução  e 

 reducionismo  é  se  há  mesmo  leis  de  ponte  disponíveis  para  conectar  as  disciplinas 

 secundárias  em  nível  superior  às  disciplinas  primárias  em  nível  inferior.  Como  dito 

 no  parágrafo  anterior,  os  vínculos  no  pensamento  de  Nagel  não  precisam  se  limitar 

 à  sintaxe.  Mas,  se  é  o  caso,  ao  que  se  referem  as  leis  de  ponte?  Em  um  outro  texto 

 (KIM,  2003),  Kim  define  leis  de  ponte  como  leis  que  associam  a  cada  propriedade 

 de  nível  superior  uma  propriedade  nomologicamente  coextensiva  em  nível  inferior 

 ou,  em  outras  palavras,  é  garantida  a  conclusão  de  que  cada  propriedade  M  de 

 nível  superior  é  reduzida  à  propriedade  N  de  nível  inferior  na  qual  está  conectada 

 pela  lei  de  ponte.  Haver  leis  de  ponte  entre  duas  propriedades  de  níveis  distintos  já 

 nos  permitiria  reduzir  a  propriedade  superior  à  propriedade  inferior.  Só  que  Nagel 
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 não  oferece  razões  para  que  se  estabeleçam  determinadas  leis  de  ponte  em  vez  de 

 outras. 

 Para  compreender  isso,  considere  um  exemplo  das  neurociências  que  Kim 

 (2003, p. 569) apresenta. Imagine uma correlação L determinada empiricamente: 

 (L)  Dor  ocorre  em  um  organismo  em  um  instante  t  se  e  somente  se  as  fibras-C  do 

 organismo são estimuladas no instante t. 

 Em  suma,  L  diz  que  há  uma  correlação  entre  um  certo  organismo 

 experimentar  a  sensação  de  dor  em  um  dado  instante  t  e  esse  mesmo  organismo 

 ter  fibras-C  de  seu  sistema  nervoso  estimuladas  no  mesmo  instante  t.  Isso  foi 

 constatado  empiricamente  e  poderia  ser  tratado  como  uma  lei  de  ponte  aos  moldes 

 de  Nagel.  Não  obstante,  é  questionável  se  essa  correlação  pode  ser  tomada  como 

 uma  condição  suficiente  para  reduzir  a  sensação  de  dor  aos  estímulos  de  fibras-C. 

 Poderíamos  dizer  que  a  sensação  de  dor  em  um  organismo  no  instante  t  não  é  nada 

 além  de  um  estímulo  nas  fibras-C  desse  organismo  no  mesmo  instante?  Kim 

 acredita que não e apresenta duas razões para isso (cf. KIM, 2003, p. 569) . 

 A  primeira  delas  é  que  essa  correlação  é  perfeitamente  compatível  com 

 visões  dualistas  na  relação  entre  mente  e  corpo.  Em  uma  visão  dualista,  mente  e 

 corpo  são  distintos  em  algum  sentido.  A  correlação  apenas  diz  que  uma 

 determinada  sensação  (aspecto  mental)  se  dá  sempre  que  um  determinado  estímulo 

 neural  (aspecto  corpóreo)  se  dá.  É  perfeitamente  possível  que  essa  correlação  seja 

 verdadeira  quando  o  aspecto  mental  e  o  aspecto  corpóreo  envolvidos  se  tratam  de 

 aspectos  distintos.  Mas  se  esses  aspectos  são  distintos,  como  defendem  os 

 dualistas,  então  não  estamos  mais  falando  de  uma  redução,  já  que  o  aspecto 

 mental não poderia ser definido como nada além de um aspecto corpóreo. 

 A  segunda  razão  diz  respeito  ao  próprio  estatuto  das  leis  de  ponte.  Se  a 

 sensação  de  dor  não  é  nada  além  de  um  estímulo  neural  específico,  então  é 

 esperado  que  tenhamos  um  entendimento  do  porque  a  dor  surge  quando  aquele 

 processo  cerebral  em  particular  ocorre.  Mas  por  que  ocorre  uma  sensação  de  dor  e 

 não  uma  sensação  de  prazer  ou  coceira  quando  as  fibras-C  são  estimuladas?  E  por 

 que  essa  sensação  surge  por  estímulo  de  fibras-C  e  não  de  outro  tipo  de  fibra  no 
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 cérebro?  Se  a  redução  é  conhecida  nessa  correlação,  então  deveríamos  ter  uma 

 explicação  que  poderia  nos  dar  essas  respostas.  Se  não  temos  essas  respostas, 

 então  o  que  realmente  procuramos  no  estudo  da  redução  é  uma  explicação  das 

 próprias  leis  de  ponte.  Encontrar  uma  mera  correlação  não  parece  suficiente  para 

 dar  conta  de  todos  os  questionamentos  que  surgem.  Assim,  o  modelo  de  redução 

 de  Kim  vem  para  oferecer  uma  visão  de  redução  que  solucione  as  pontas  soltas 

 deixadas pelo modelo redutivo de Nagel. 

 Para  entender  como  isso  é  feito  na  alternativa  proposta  por  Kim,  considere 

 um  sistema  em  que  E  é  uma  propriedade  de  nível  superior  visada  à  redução,  de 

 modo  que  E  seja  funcionalizada  como  alguma  propriedade  P  encontrando  uma 

 especificação  causal  C  em  nível  inferior.  Por  que  o  sistema  exibe  E  em  um  dado 

 instante  t?  Porque  ter  E  é,  por  definição,  ter  uma  propriedade  com  o  papel  causal  C 

 e,  em  t,  o  sistema  apresenta  uma  propriedade  P  que  cumpre  esse  papel  causal, 

 realizando  assim  E  e,  além  disso,  temos  uma  teoria  que  mostra  de  que  modo  P 

 cumpre  o  papel  causal  necessário  para  realizar  E.  Por  que  o  sistema  exibe  E  sempre 

 que  P  se  dá?  Porque  E  é  uma  propriedade  funcional  definida  pelo  papel  causal  C 

 desempenhado  por  P,  tornando  P  um  realizador  de  E  nesse  sistema,  além  de  haver 

 uma  teoria  explicando  como  P  realiza  E  no  sistema  (cf.  KIM,  1999,  p.  13). 

 Resumidamente,  a  realização  funcional  mostra  que  a  propriedade  descrita  em  nível 

 superior não é uma mera correlação como era no tratamento de redução nageliano. 

 Como  isso  se  aplica  no  exemplo  da  dor?  Suponha  que  seja  possível  oferecer 

 uma  definição  funcional  de  dor,  digamos,  sentir  dor  é  se  encontrar  em  um  estado  no 

 qual  dano  é  causado  ao  nosso  corpos  (quando  nos  cortamos  com  uma  faca,  por 

 exemplo)  e  isso  leva  a  um  certo  comportamento  visível,  como  gemidos  e 

 expressões  faciais  que  esboçam  um  claro  desconforto  (ou,  para  usar  o  caso  mais 

 específico  mencionado  acima,  sofrer  estímulo  em  fibras-C).  A  dor  é  experimentada 

 justamente  porque  alguém  se  encontra  em  um  estado  neural  N  causado  por  algum 

 dano  causado  ao  tecido  e  que  causa  determinados  comportamentos  entendidos 

 como  sensação  de  dor  (ou,  mais  especificamente,  N  é  causado  pelos  estímulos  na 

 fibra-C).  Por  que  as  pessoas  experimentam  dor  quando  estão  nesse  estado  neural 

 N?  Porque  N  envolve  justamente  essas  relações  causais  envolvendo  dano  ao  tecido 

 ou  estímulo  nas  fibras-C.  Com  isso,  não  há  nada  mais  a  ser  explicado  sobre  porque 
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 a  dor  ocorre  ou  sobre  porque  a  dor  ocorre  por  conta  de  um  estado  neural  N  (cf. 

 KIM, 1999, p. 13-14). 

 Outra  questão  importante  é  se  podemos  afirmar  que  o  sistema  exibirá  E  no 

 instante  t,  se  podemos  predizer  E  a  partir  das  condições  de  nível  inferior.  Dada  uma 

 definição  funcional  de  E,  a  resposta  dessa  questão  é  positiva.  Com  uma  definição 

 funcional  é  possível,  em  princípio,  identificar  os  realizadores  de  E  partindo  apenas 

 do  conhecimento  que  temos  das  relações  causais  e  nômicas  do  nível  inferior. 

 Assim,  é  possível,  em  princípio,  prever  se  o  sistema  exibirá  ou  não  E  em  um  instante 

 t  dado  nosso  conhecimento  ou  crença  garantida  de  que  o  sistema  apresenta  os 

 realizadores  responsáveis  de  E  em  t.  Aqui,  o  que  permite  a  relação  do  nível  inferior 

 com  o  nível  superior  são  as  conexões  conceituais  geradas  pela  funcionalização  das 

 propriedades  de  alto  nível,  contrastando  com  as  leis  de  ponte  tomadas  como 

 premissas  na  redução  nageliana.  As  leis  de  ponte  são  empíricas  e  contingentes, 

 enquanto  as  relações  de  funcionalização  tornam  a  conexão  entre  níveis  necessária. 

 No  tratamento  de  Nagel,  as  leis  de  ponte  devem  ser  adicionadas  à  teoria  de  nível 

 inferior  para  explicar  o  que  ocorre  em  nível  superior,  impedindo  assim  que  as 

 propriedades  de  nível  superior  possam  ser  caracterizadas  totalmente  pelo  que  se 

 sabe  do  nível  inferior.  Com  a  funcionalização  isso  não  acontece,  de  modo  que  a 

 previsão  nesse  modelo  envolvendo  realização  funcional  pode  ser  teórica  além  de 

 indutiva,  enquanto  o  modelo  de  Nagel  permite  apenas  predições  indutivas.  Assim, 

 se  aspectos  mentais  podem  ser  funcionalizados,  então  predições  teóricas  de  qualia 

 se tornam uma possibilidade plausível (cf. KIM, 1999, p. 14). 

 O  que  foi  dito  no  parágrafo  acima  contorna  as  dificuldades  de  previsibilidade 

 discutidas  na  seção  anterior.  Mas  o  modelo  funcional  de  Kim  é  mesmo  um  modelo 

 de  redução  como  se  propõe?  Em  que  sentido  ele  é  redutivo?  A  noção  de  redução 

 pode  ser  capturada  pela  ideia  de  que  X  se  reduz  a  Y  quando  X  não  é  nada  além  de 

 Y  (cf.  KIM,  1999,  p.  15).  Nos  termos  da  presente  discussão,  o  que  se  dá  em  nível 

 superior  é  ontologicamente  esgotado  pelo  que  se  dá  em  nível  inferior.  Ainda  que  se 

 possa  falar  em  um  novo  nível  de  descrição  em  nível  superior  não  precisamos  falar 

 de  um  novo  nível  ontológico:  o  que  se  tem,  ontologicamente  falando,  em  nível 

 inferior  é  suficiente  para  oferecer  um  novo  nível  de  descrição.  Assim,  X  não  é  nada 
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 além  de  Y,  ainda  que  X  possa  ser  compreendido  como  uma  descrição  diferenciada 

 com respeito a Y. 

 Em  uma  visão  ontológica,  redução  significa  realmente  diminuir  o  que  se  tem 

 na  ontologia,  entendendo  ontologia  aqui  como  a  coleção  daquilo  que  há.  Isso  pode 

 ser  encarado  em  dois  sentidos.  Um  primeiro  é  conservativo.  Aqui,  X  se  reduz  a  Y, 

 mas  não  é  necessário  desconsiderar  X  na  ontologia.  Tanto  X  quanto  Y  estão 

 presentes  na  ontologia,  mas  X  se  reduz  a  Y  no  sentido  de  que  quando  falamos  em  X 

 estamos  falando  de  Y  em  algum  sentido.  Essa  noção  conservativa  depende  da 

 noção  de  identidade:  X  é  idêntico  a  Y  em  determinadas  circunstâncias,  seria  correto 

 falar  que  tanto  X  quanto  Y  pertencem  à  ontologia,  mas  são  uma  única  e  mesma 

 coisa.  Por  outro  lado,  podemos  também  ter  um  sentido  eliminativo  de  redução. 

 Nesse  caso,  quando  X  se  reduz  a  Y,  X  é  retirado  da  ontologia.  Significa  que  apenas 

 Y  deve  ser  contado  na  ontologia,  sendo  X  alguma  interpretação  ilusória  de  Y.  No 

 sentido  eliminativo  de  redução,  uma  noção  de  identidade  não  é  necessária,  X  não  é 

 idêntico  a  Y  (cf.  KIM,  1999,  p.  15).  Como  ilustração,  pense  em  uma  estátua 

 esculpida  a  partir  de  um  bloco  de  gelo.  Digamos  que  a  estátua  se  reduza  ao  bloco 

 de  gelo.  Em  uma  interpretação  de  redução  conservativa,  tanto  a  estátua  quanto  o 

 bloco  de  gelo  existem,  mas  a  estátua  é  idêntica  ao  bloco  de  gelo:  tanto  a  estátua 

 quanto  o  bloco  de  gelo  são  admitidos  na  ontologia,  mas  estamos  falando  da 

 mesma  coisa  e,  portanto,  contam  como  uma  única  entidade.  Porém,  em  uma 

 interpretação  eliminativa,  a  estátua  não  existe  e  apenas  o  bloco  de  gelo  existe: 

 apenas  o  bloco  de  gelo  é  admitido  na  ontologia,  não  a  estátua  .  A  partir  dessas 42

 noções  de  redução  eliminativa  e  conservativa,  podemos  discutir  como  o  modelo  de 

 redução  de  Kim  lida  com  essas  questões  ontológicas.  Dois  casos  são 

 considerados.  O  primeiro  com  respeito  à  instanciação  de  uma  propriedade  E  em 

 alto nível e o segundo com respeito à propriedade E em si mesma  . 43

 43  Vale  lembrar  a  distinção  entre  a  propriedade  em  si  mesma  e  sua  instanciação  usando  uma 
 ilustração  simples.  Há  vários  cachorros  no  mundo,  cada  um  instanciando  a  propriedade  de  ser  um 
 cachorro,  de  modo  que  temos  muitas  instâncias  dessa  propriedade.  Porém,  nenhuma  dessas 
 instâncias é a propriedade de ser um cachorro propriamente dita. 

 42  Essas  opções  não  são  as  únicas,  evidentemente.  Alguém  poderia  dizer,  por  exemplo,  que  nem  a 
 estátua  e  nem  o  bloco  de  gelo  existem  -  talvez  existam  apenas  as  partículas  que  compõem  o  bloco 
 de  gelo.  Esse  exemplo  invoca  o  problema  da  constituição  material,  uma  discussão  metafísica  que 
 não temos condições de aprofundar aqui. Para um resumo da questão, ver Wasserman (2018). 
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 Novamente,  seja  um  sistema  S  instanciando  uma  propriedade  E  em  virtude 

 de  S  instanciar  um  realizador  de  E,  digamos,  Q.  O  fato  de  S  apresentar  E  nessa 

 ocasião  significa  simplesmente  apresentar  alguma  propriedade  que  se  encontra  em 

 uma  especificação  causal  C,  no  caso,  S  tem  Q  que  se  encontra  na  especificação 

 causal  C.  Mas  isso  é  dizer  que  S  ter  E  nessa  ocasião  não  é  nada  além  de  S  ter  Q 

 nessa  ocasião.  Uma  instância  de  E  não  é  nada  além  da  instância  de  algum 

 realizador  de  E.  No  caso,  esse  realizador  é  Q,  mas  poderia  ser  algum  outro,  alguma 

 outra  propriedade  que  na  especificação  C  realizaria  E.  Seria  possível  melhorar  esse 

 pensamento  dizendo  que  uma  instância  de  E  é  uma  instância  de  Q  1  ou  um  instância 

 de  Q  2  e  assim  por  diante.  Qualquer  instância  de  E  não  é  nada  além  da  instância  de 

 algum  dos  realizadores  de  E  (cf.  KIM,  1999,  p.  15).  Mas  por  que  podemos  dizer 

 isso?  Por  que  seria  razoável  admitir  que  uma  instância  de  E  não  é  nada  além  da 

 instância  de  um  realizador  de  E?  Kim  (1999,  p.  16)  responde  essa  questão  em 

 termos  de  poderes  causais:  os  poderes  causais  dessa  instância  particular  de  E  em 

 S  são  exatamente  os  poderes  causais  de  Q,  uma  instância  de  um  realizador  de  E. 

 Ele resume essa ideia no que chama de “princípio de herança causal”: 

 “Se  uma  propriedade  funcional  E  é  instanciada  em  uma  dada  ocasião 
 em  virtude  de  um  de  seus  realizadores,  Q,  ser  instanciado,  então  os 
 poderes  causais  dessa  instância  de  E  são  idênticos  aos  poderes 
 causais dessa instância de Q.” (KIM, 1999, p. 16). 

 Segundo  Kim  (1999,  p.  16),  se  esse  princípio  for  aceito,  então  instâncias  de  E 

 e  instâncias  de  Q  possuem  poderes  causais  idênticos  e  temos  uma  boa  razão  para 

 admitir  que  tais  instâncias  são  idênticas.  Admitindo  isso,  instâncias  de  E  poderiam 

 ser  conservativamente  reduzidas  a  instâncias  de  Q.  É  o  que  pode  ser  dito  sobre 

 instâncias.  Na  sequência,  Kim  trata  das  propriedades  em  si  mesmas,  lembrando 

 que,  na  presente  discussão,  E  é  uma  propriedade  multiplamente  realizável,  pois 

 diferentes  realizadores  Q  1  ,  Q  2  ,  …,  Q  n  podem  desempenhar  o  papel  necessário  para 

 realizar  E  funcionalmente.  Como  podemos  entender  a  relação  entre  a  propriedade  e 

 seus realizadores? 

 Uma  primeira  opção  seria  dizer  que  E  em  si  mesma  não  é  redutível  a  nenhum 

 de  seus  realizadores,  a  propriedade  E  pertence  a  um  domínio  autônomo  de 
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 investigação.  Uma  segunda  opção  seria  identificar  E  com  uma  disjunção  de  todos 

 os  seus  realizadores,  mas  essa  identidade  não  seria  necessária  -  mundos  possíveis 

 com  princípios  nômicos  diferentes  poderiam  fazer  com  que  E  fosse  realizada  por 

 outros  realizadores  (como  exemplo,  poderia  haver  um  mundo  em  que  a  propriedade 

 de  transmitir  informação  genética  fosse  realizada  por  moléculas  diferentes  do  DNA). 

 Finalmente,  uma  terceira  opção  seria  desistir  de  compreender  E  como  uma 

 propriedade  genuína  e  aceitá-la  apenas  como  um  conceito  ou  uma  expressão 

 seguindo um caminho mais nominalista (cf. KIM, 1999, p. 16-17). 

 A  segunda  e  a  terceira  opção,  segundo  Kim,  admitem  redução.  A  segunda  é 

 a  versão  conservativa  da  redução,  enquanto  a  terceira  é  uma  versão  eliminativa. 

 Kim  não  está  disposto  a  assumir  a  primeira  posição  como  sustentável,  pois  E,  a 

 propriedade  de  nível  superior  em  discussão,  não  seria  cientificamente  significativa 

 considerando  o  princípio  de  herança  causal  mencionado  acima.  As  instâncias  de  E, 

 segundo  o  princípio,  são  idênticas  às  instâncias  de  realizadores  Q  1  ,  …  ,  Q  n  em 

 termos  de  poderes  causais.  Mas  haveria  múltiplos  realizadores  para  E,  então  E  é 

 muito  heterogênea  nomologicamente  falando,  pois  circunstâncias  muito  diferentes 

 poderiam  causar  uma  instância  de  E.  Isso  tornaria  E  uma  propriedade  não  muito  útil 

 em termos de explicações e leis científicas (cf. KIM, 1999, p. 18). 

 Dada  essa  exposição  mais  longa  do  modelo  de  redução  funcional,  agora 

 podemos  ter  uma  visão  mais  clara  de  sua  diferença  com  relação  ao  modelo  de 

 redução  nageliano.  Usemos,  como  exemplo,  a  redução  da  sensação  de  dor  aos 

 estímulos  nas  fibras-C.  De  acordo  com  o  modelo  nageliano,  a  redução  é 

 compreendida da seguinte maneira: 

 i. Estímulo de fibra-C ocorre no organismo O no instante t. 

 ii.  Dor  ocorre  em  t  se  e  somente  se  estímulo  em  fibras-C  ocorre  nesse 

 instante. 

 iii. Portanto, dor está ocorrendo no organismo O em t. 

 105 



 A  segunda  premissa  é  a  lei  de  ponte  do  tratamento  nageliano  e  a  conclusão 

 obedece  uma  estrutura  nomológica-dedutiva  clássica  de  explicação,  mas  não  é 

 uma  explicação  redutiva,  pois  não  explica  porque  a  sensação  de  dor  surge  do 

 estímulo  das  fibras.  A  correlação  é  simplesmente  assumida,  é  assumido  exatamente 

 o  que  é  necessário  explicar  quando  se  procura  entender  como  a  sensação  de  dor 

 se  reduz  aos  estímulos  neurais  (cf.  KIM,  2003,  p.  573).  Em  contrapartida,  uma 

 explicação  em  termos  de  redução  funcional  da  dor  em  estímulos  neurais  poderia  ser 

 dada da seguinte maneira: 

 i. As fibras-C de Jonas estão sendo estimuladas em um instante t. 

 ii.  Estar  em  uma  sensação  de  dor  é  definido  como  se  encontrar  em  um 

 estado  causado  por  danos  aos  tecidos  e  que  leva  a  comportamentos  como  gemer  e 

 gritar. 

 iii.  O  estímulo  nas  fibras-C  é  um  estado  em  que,  em  Jonas  (e  em  outros 

 organismos  similares  a  Jonas),  é  causado  por  danos  aos  tecidos  e  leva  a 

 comportamentos como gemer e gritar. 

 iv. Logo, em t, Jonas está experimentando dor. 

 Ao  contrário  da  redução  nageliana,  essa  explicação  por  redução  funcional 

 não  assume  como  premissa  qualquer  entendimento  da  sensação  de  dor  em  termos 

 dos  estímulos  neurais  (cf.  KIM,  2003,  p.  575).  O  que  se  faz  é  notar  que  um 

 organismo  em  particular  (Jonas)  teve  suas  fibras-C  estimuladas  na  primeira 

 premissa,  considerar  a  definição  do  conceito  de  dor  na  segunda  premissa  e,  a  partir 

 da  experiência,  considerar  que  o  estímulo  nas  fibras-C  de  Jonas  atuam  como 

 realizadores  de  uma  função  que  corresponde  exatamente  ao  que  compreendemos 

 conceitualmente  como  sensação  de  dor.  Com  isso,  é  possível  concluir  que  Jonas 

 experimenta a sensação de dor. 
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 A  mensagem  principal  é  que,  para  Kim,  a  funcionalização  de  uma 

 propriedade  é  necessária  e  suficiente  para  uma  redução.  A  funcionalização  explica 

 porque propriedades redutíveis são previsíveis e explicáveis (cf. KIM, 1999, p. 18). 

 Voltando  ao  ponto  da  emergência,  a  quarta  doutrina  de  emergência 

 apresentada  fala  sobre  irredutibilidade  explicativa.  Nesse  sentido,  uma  propriedade 

 é  emergente  quando  não  apresenta  possibilidade  de  reduzi-la  ao  nível  inferior 

 funcionalmente.  Considere  novamente  a  figura  do  demônio  escalar.  Se  uma 

 propriedade  for  emergente  nesse  sentido  de  não  ser  redutível  e  explicável  em 

 termos  do  nível  inferior,  então  um  demônio  escalar  não  conseguiria  prever  a 

 formação  dessa  propriedade  mesmo  perscrutando  todos  os  detalhes  de  nível 

 inferior,  já  que  tal  propriedade  não  poderia  envolver  uma  funcionalização  de 

 realizadores  no  nível  mais  baixo.  Talvez  qualia  ainda  seja  um  tipo  de  aspecto 

 emergente  nesse  sentido,  já  que  até  a  data  de  escrita  deste  texto  ainda  não  temos 

 ideia de como funcionalizar experiências qualitativas em primeira pessoa. 

 Suponha,  então,  que  exista  uma  propriedade  emergente  em  nível  superior 

 irredutível  funcionalmente:  ela  é  imprevisível  e  inexplicável  em  termos  de 

 funcionalização.  Mesmo  nesse  caso,  ela  ainda  poderia  ser  apenas  um  epifenômeno, 

 algo  sem  poderes  causais  próprios.  Ainda  que  algum  aspecto  seu  não  seja  definível 

 em  termos  da  funcionalização  dos  elementos  de  nível  inferior,  essa  propriedade  não 

 teria  qualquer  influência  causal  no  mundo.  Assim  sendo,  podemos  pensar  em  uma 

 quinta doutrina de emergência que leve em conta esses poderes causais. 

 2.2.6 Eficácia causal dos aspectos emergentes 

 Uma  propriedade  pode  ser  emergente  no  sentido  de  não  ser  funcionalmente 

 redutível  ao  nível  inferior,  mas,  ainda  assim,  não  conter  qualquer  poder  causal.  Uma 

 última  doutrina  de  emergência  consideraria  que,  além  dessa  irredutibilidade,  a 

 propriedade  poderia  apresentar  poderes  causais.  A  possibilidade  disso  é  o  que  será 

 examinado nesta seção. 

 Para  compreender  a  noção  de  eficácia  causal  dos  aspectos  emergentes  o 

 conceito  de  “causação  descendente”  (  downward  causation  )  é  particularmente 

 importante.  Considerando  o  esquema  de  níveis  assumido  na  presente  discussão, 
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 podemos  ter  três  tipos  de  relações  causais:  causação  de  mesmo  nível,  causação 

 ascendente  e  causação  descendente  (cf.  KIM,  1999,  p.  22).  A  causação  de  mesmo 

 nível  envolve  relações  causais  entre  elementos  presentes  no  mesmo  nível.  Dois 

 elétrons  interagindo  seria  um  exemplo  de  relação  causal  de  mesmo  nível.  Uma 

 causação  ascendente  envolve  uma  propriedade  de  nível  inferior  causando  a 

 instanciação  de  uma  propriedade  em  nível  superior.  O  exemplo  discutido  na  seção 

 anterior  de  estados  neurais  realizando  estados  mentais  também  serviria  de  exemplo 

 para  esse  tipo  de  causação.  Já  causação  descendente  envolve  uma  propriedade 

 em  nível  superior  causando  a  instanciação  de  uma  propriedade  em  nível  inferior.  Se 

 estados  mentais  conseguem  exercer  algum  tipo  de  influência  causal  em  estados 

 cerebrais,  então  temos  um  caso  de  causação  descendente.  Kim  (1999,  p.  23-24) 

 argumenta  que  tanto  causação  de  mesmo  nível  quanto  causação  ascendente 

 pressupõem a possibilidade de causação descendente. 

 Primeiro,  é  mostrado  que  causação  ascendente  depende  de  causação  de 

 mesmo  nível  (cf.  KIM,  1999,  p.  23).  Considere  a  hipótese  de  que  uma  propriedade 

 M,  em  um  certo  nível  N,  causou  a  instanciação  de  outra  propriedade  M  +  no  nível 

 imediatamente  superior  N  +  1.  Porém,  é  sabido  que  M  +  é  uma  propriedade 

 emergente  ou  resultante  a  partir  de  uma  propriedade  M*  no  nível  N.  M*  e  M  +  são, 

 portanto,  propriedades  de  mesmo  nível.  O  que  explica  a  instanciação  de  M  +  nessa 

 situação?  A  hipótese  é  que  M  tenha  causado  M  +  ,  mas  M  +  precisa  necessariamente 

 ter  sido  realizado  por  M*,  já  que  M*  está  atuando  como  sua  base  de  realização. 

 Dizendo  de  outra  maneira,  M*  sozinha  seria  suficiente  para  causar  M  +  .  Mas,  sendo  o 

 caso,  como  é  possível  afirmar  que  M  causou  M  +  ?  A  saída  proposta  por  Kim  é  que  M 

 causou  M*  no  mesmo  nível.  Assim,  podemos  dizer  que  M  causa  M  +  no  sentido  de 

 que  M  causa  a  base  de  realização  M*  .  Conclusão:  causação  ascendente  é 44

 possível apenas se causação no mesmo nível é possível. 

 Para  ilustrar  isso,  Kim  (1999,  p.  23)  emprega  dois  exemplos.  O  primeiro  deles 

 é  a  propriedade  da  beleza  de  uma  escultura  em  mármore  emergindo  de  suas 

 propriedades  físicas  (textura,  formato,  cor,  tamanho,  etc).  As  propriedades  físicas  da 

 44  Ou  seja,  Kim  está  assumindo  que  a  relação  causal  é  transitiva.  Se  A  causa  B  e  B  causa  C,  então 
 podemos  dizer  que  A  causa  C.  Vale  notar  que  a  transitividade  da  causação  não  é  uma  opinião 
 unânime e alguns autores discordam dela. Ver, por exemplo, Hitchcock (2001). 
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 estátua,  porém,  se  devem  ao  trabalho  físico  do  escultor.  O  trabalho  físico  do 

 escultor  atua  no  mesmo  nível  das  propriedades  físicas  da  estátua  para  que  a  beleza 

 da  estátua  se  dê  em  um  nível  superior.  Um  segundo  exemplo  é  a  dor  causada  pela 

 picada  de  uma  abelha.  Rigorosamente  falando,  a  dor  é  um  estado  mental  em  nível 

 superior  realizado  por  estímulos  em  fibras  específicas  do  cérebro  em  nível  inferior. 

 Porém,  esses  estímulos  foram  causados  pela  picada  da  abelha.  Assim,  poderia  ser 

 dito  que  a  picada  da  abelha  e  o  estímulo  neural  ocorreram  no  mesmo  nível,  com  a 

 primeira  causando  o  segundo,  e,  por  conta  do  estímulo,  a  dor  vem  a  surgir  em  nível 

 superior  . 45

 Um  argumento  semelhante  é  usado  pelo  autor  para  mostrar  que  causação  de 

 mesmo  nível  pressupõe  causação  descendente  (cf.  KIM,  1999,  p.  24).  Suponha 

 agora  que  M  causa  M*  e  tanto  M  quanto  M*  são  propriedades  de  um  mesmo  nível. 

 Porém,  é  sabido  que  M*  surge  de  um  conjunto  de  propriedades  M-  presentes  em 

 um  nível  inferior  N  -  1.  Como,  então,  M  pode  causar  M*?  Mais  uma  vez,  isso  se 

 daria  com  M  causando  a  base  M-  no  nível  inferior  e,  com  isso,  M-  dando  origem  a 

 M*.  Só  que  M  causar  M-  é  um  caso  de  causação  descendente.  Assim,  causação  de 

 mesmo nível depende de causação descendente  . 46

 Com  esses  dois  argumentos,  Kim  pode  enunciar  o  que  chama  de  “princípio 

 de causação descendente”, a saber: 

 Para  causar  qualquer  propriedade  (exceto  aquelas  no  nível  mais 
 básico)  a  ser  instanciada,  você  deve  causar  as  condições  de  base 
 das  quais  ela  surge  (ou  como  emergente,  ou  como  resultante)  (KIM, 
 1999, p. 24). 

 A  causação  descendente  parece  óbvia  se  pensarmos  que  fenômenos  de 

 mesmo  nível  conhecidamente  originados  de  um  nível  inferior  não  poderiam  causar 

 um  ao  outro  sem  alguma  modificação  em  nível  inferior.  Por  outro  lado,  a  causação 

 descendente  também  é  estranha,  afinal,  como  é  possível  que  uma  propriedade  de 

 nível  superior  possa  mudar  o  que  ocorre  em  elementos  que  a  originaram?  Se  a 

 46  Evidentemente,  isso  não  vale  se  M  e  M*  pertencem  ao  nível  mais  fundamental  da  hierarquia.  Nesse 
 caso,  as  interações  causais  entre  M  e  M*  são  fatos  fundamentais  do  nível  mais  básico.  Mas  há  um 
 nível mais fundamental? Essa é outra questão difícil. 

 45  Kim  também  comenta  que  a  transitividade  nesses  exemplos  é  bem  intuitiva.  Ninguém  acharia 
 estranho dizer que a dor que senti após receber a picada da abelha foi causada pela picada. 
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 presença  de  X  é  totalmente  responsável  pela  ocorrência  de  Y,  então  como  Y 

 poderia  ainda  ter  alguma  influência  causal  em  X?  Talvez  exista  uma  incoerência  na 47

 noção  de  causação  descendente.  Porém,  se  houver  mesmo  essa  incoerência,  então 

 essa  doutrina  de  emergência  considerando  poderes  causais  próprios  aos  elementos 

 de  nível  superior  derivados  do  nível  inferior  estaria  ameaçada,  pois  não  haveria 

 como  o  nível  superior  afetar  o  nível  inferior,  o  que  ocorre  em  nível  superior  não 

 passaria  de  epifenômeno.  Diante  disso,  é  importante  examinar  mais 

 cuidadosamente como a causação descendente deve ser compreendida. 

 Em  primeiro  lugar,  há  uma  distinção  entre  causação  descendente  reflexiva  e 

 causação  descendente  não-reflexiva.  A  causação  descendente  reflexiva  é  a 

 influência  causal  das  entidades  de  nível  superior  agindo  em  seus  próprios 

 microconstituintes,  enquanto  a  causação  descendente  não-reflexiva  é  uma 

 influência  de  nível  superior  agindo  causalmente  em  entidades  de  nível  inferior  que 

 não  são  seus  próprios  constituintes.  Considere,  como  exemplo,  um  vaso  de  um  1 

 kg  caindo  de  uma  janela  a  alguns  metros  do  chão  (cf.  KIM,  1999,  p.  25-26). 

 Enquanto  cai,  o  vaso  exerce  poder  causal  nas  moléculas  de  ar  à  sua  volta.  Essa 

 influência  é  exercida  pelo  vaso  como  um  todo  e  não  pelas  suas  moléculas.  O  vaso 

 inteiro  possui  1  kg  de  massa  e,  em  virtude  de  possuir  tal  massa,  pode  exercer  uma 

 influência  causal  nas  moléculas  ao  redor  que  nenhum  das  suas  moléculas  pode. 

 Assim,  teríamos  um  caso  de  causação  descendente,  já  que  a  propriedade  de 

 possuir  uma  massa  de  1  kg  está  em  um  nível  superior  à  propriedade  de  possuir  uma 

 massa  microscópica.  Porém,  essa  causação  descendente  não  é  reflexiva,  pois  o 

 vaso  exerce  poder  causal  não  em  suas  próprias  moléculas,  mas  nas  moléculas  ao 

 redor.  Na  causação  descendente  reflexiva,  o  poder  causal  deveria  ser  exercido  em 

 seus  próprios  constituintes.  Nesse  sentido,  estados  mentais  são  os  maiores 

 candidatos  a  esse  tipo  de  causação,  já  que  as  discussões  em  filosofia  da  mente 

 tratam  justamente  de  como  nossos  estados  mentais  afetam  nossos  estados 

 cerebrais. 

 47  Isso  soa  como  aqueles  paradoxos  de  viagem  ao  passado  nas  obras  de  ficção  científica.  Por 
 exemplo,  um  viajante  do  tempo  retorna  ao  passado  e  ensina  uma  música  a  um  compositor  que,  por 
 sua  vez,  é  o  responsável  por  ensinar  essa  música  ao  viajante  que  voltará  ao  passado  para  ensinar  a 
 música  ao  compositor  em  um  ciclo.  É  o  que  popularmente  ficou  conhecido  como  “paradoxo  de 
 Bootstrap”.  O  problema  levantado  aqui  é  que  a  noção  de  causação  descendente  poderia  gerar  uma 
 variação do “paradoxo de Bootstrap” não no tempo, mas na hierarquia de níveis. 
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 Outra  noção  importante  nessa  discussão  é  a  determinação  ascendente 

 (  upward  determination  ).  Quando  os  aspectos  de  nível  superior  são  totalmente 

 determinados  pelos  aspectos  de  nível  inferior  temos  determinação  ascendente.  Um 

 tornado,  por  exemplo,  pode  ser  compreendido  como  uma  entidade  de  nível  superior 

 completamente  determinada  pelo  comportamento  de  suas  moléculas  de  ar  em  nível 

 inferior  .  Se  as  moléculas  forem  removidas,  o  tornado  também  desaparece.  Nosso 48

 problema  de  causação  descendente  se  torna  mais  curioso  quando  é  combinado 

 com  a  determinação  ascendente.  Voltemos  ao  exemplo  da  mente.  Foi  dito  no 

 parágrafo  acima  que  estados  mentais  parecem  exercer  influência  causal  em  estados 

 cerebrais  no  nível  inferior.  Mas  também  parece  ser  o  caso  de  que  os  estados 

 cerebrais  determinam  estados  mentais.  Ainda  que  essa  determinação  não  obedeça 

 o  modelo  funcional  redutivo  apresentado  na  seção  anterior,  estados  mentais  ainda 

 podem  ser  determinados  por  estados  cerebrais  no  sentido  de  que  tais  estados  não 

 ocorreriam se certos estados cerebrais não ocorressem. 

 Com  isso,  o  problema  que  estamos  lidando  se  torna  mais  claro.  O  que  se 

 está  buscando  é  uma  conciliação  entre  causação  descendente  reflexiva  e 

 determinação  causal.  Como  um  elemento  de  nível  superior  determinado  por 

 elementos  de  nível  inferior  pode  afetar  os  elementos  de  nível  inferior  que  o 

 determinam? 

 Kim  (1999,  p.  27)  esquematiza  a  situação  definindo  um  todo  W  com  uma 

 certa  propriedade  emergente  M  e  W  constituído  com  partes  a  1  ,  …,  a  n  com 

 propriedades  P  1  ,  …,  P  n  respectivamente,  além  de  uma  relação  R  entre  as  partes. 

 Com  isso,  são  definidos:  (i)  W  ter  uma  propriedade  M  causa  algum  a  j  apresentar  P  j 

 (causação  descendente  reflexiva)  e  (ii)  cada  a  i  apresentando  P  i  e  R  se  dando  para  os 

 a  i  s  em  conjunto  determinam  W  ter  M,  ou,  equivalentemente,  W  ter  M  depende 

 inteiramente  dos  a  i  s  apresentarem  respectivamente  seu  P  i  e  se  encontrarem  na 

 relação R entre si (determinação ascendente). 

 Considere,  agora,  o  seguinte  caso  (cf.  KIM,  1999,  p.  28):  em  um  certo 

 instante  de  tempo  t,  um  todo,  W,  apresenta  uma  propriedade  emergente  M,  onde  M 

 emerge  de  uma  configuração  em  que  W  é  decomposto  em  partes  a  1  ,  …,  a  n  ,  de 

 modo  que  cada  a  i  tem  uma  propriedade  P  i  e  as  partes  a  1  ,  …,  a  n  se  encontram  todas 

 48  Kim (1999, p. 27) usa o exemplo de um redemoinho, mas o princípio é o mesmo. 
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 em  uma  relação  R.  Diante  disso,  para  algum  a  j  ,  W  apresentar  M  em  t  causa  a  j 

 apresentar P  j  em t. 

 Esse  caso  é  o  que  Kim  (1999,  p.  28)  chama  de  causação  descendente 

 reflexiva  sincrônica.  É  uma  causação  descendente  reflexiva,  pois  a  propriedade  de 

 nível  superior  (no  caso,  M)  afeta  causalmente  os  microconstituintes  de  W.  Mas,  além 

 disso,  é  sincrônica,  pois  isso  se  dá  no  mesmo  instante  t.  Essa  sincronia  é  o  que 

 torna  esse  tipo  de  causação  descendente  problemática.  O  fato  de  W  apresentar  M 

 emergindo  em  t  depende  da  configuração  de  nível  inferior  em  t.  Mas  M  causa  a  j  ter 

 uma  propriedade  P  j  em  t.  Isso  significa  que,  em  t,  a  j  já  apresentava  a  propriedade  P  j  . 

 Porém,  a  configuração  de  nível  inferior  dessas  partes  em  t  foi  responsável  por  W 

 apresentar  M  em  t.  Em  resumo,  o  que  causa  M  é  causado  por  M  no  mesmo  instante 

 de tempo. 

 Isso  é  metafisicamente  desconfortável,  já  que,  implicitamente,  costumamos 

 assumir  um  princípio  metafísico  conhecido  como  “princípio  de  atualidade  do  poder 

 causal”. Kim enuncia esse princípio nas seguintes palavras: 

 “Para  um  objeto,  x,  exercer,  em  um  instante  t,  os  poderes 
 causais/determinativos  que  ele  tem  em  virtude  de  ter  a  propriedade  P, 
 x  já  deve  possuir  P  em  t.  Quando  x  é  causado  a  adquirir  P  em  t,  ele 
 ainda  não  possui  P  em  t  e  não  é  capaz  de  exercer  os  poderes 
 causais/determinativos inerentes em P.” (KIM, 1999, p. 29) 

 Se  a  j  já  possui  P  j  em  t,  qual  o  papel  que  W  ter  M  desempenha  no  processo 

 de  causar  a  j  ter  P  j  no  mesmo  instante?  Ao  que  tudo  indica,  nenhum.  A  causação 

 atribuída  a  M  é  inócua  se  o  princípio  de  atualidade  causal  for  levado  em  conta.  Note 

 que,  pelo  princípio  de  atualidade  causal,  se  a  propriedade  emergente  M  causou  a  j 

 ter  P  j  em  t,  então  a  j  ainda  não  possuía  P  j  em  t.  Mas  para  W  exercer  seus  poderes 

 causais  por  conta  de  M,  as  partes  já  deviam  estar  em  uma  configuração  tal  que  a  j  já 

 tivesse  P  j  em  t,  afinal,  M  é  gerado  em  t  justamente  pela  configuração  de  nível  inferior 

 nesse  instante  que  inclui  a  j  ter  P  j  (cf.  KIM,  1999,  p.  29).  Há  a  opção  de  rejeitar  o 

 princípio  de  atualidade  causal  e  admitir  essa  circularidade.  Sem  o  princípio,  não 

 temos  necessariamente  uma  contradição,  apenas  uma  situação  pouco  intuitiva. 

 Kim, porém, oferece uma outra opção. 
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 A  alternativa  de  Kim  seria  interpretar  a  causação  descendente  reflexiva  de 

 acordo  com  o  seguinte  caso:  como  no  primeiro  caso,  W  possui  a  propriedade 

 emergente  M  em  t  e  a  j  também  possui  P  j  em  t.  Contudo,  agora  W  apresentando  M 

 em  t  exercerá  seu  poder  causal  em  a  j  não  no  mesmo  instante  t,  mas  em  um  instante 

 posterior  t  +  Δt.  Assim,  W  apresentar  M  em  t  causará  a  j  apresentar  uma  propriedade 

 Q  em  t  +  Δt.  Isso  é  o  que  Kim  chama  de  causação  descendente  reflexiva  diacrônica 

 (cf. KIM, 1999, p. 29). 

 Essa  modificação  torna  a  causação  descendente  reflexiva  perfeitamente 

 compatível  com  o  princípio  de  atualidade  causal.  A  propriedade  M  emerge  em  W  no 

 instante  t  por  conta  da  configuração  de  nível  inferior  presente  em  t,  incluindo  a  j  com 

 a  propriedade  P  j  .  Porém,  agora  o  poder  causal  de  W  apresentando  M  não  será 

 exercido  no  instante  t,  mas  em  um  instante  posterior,  no  qual  a  j  apresentará  uma 

 propriedade  Q  da  qual  M  não  depende  para  emergir.  Nessa  versão  diacrônica  da 

 causação  descendente  reflexiva,  a  circularidade  que  tínhamos  na  versão  sincrônica 

 desaparece.  As  figuras  abaixo  esquematizam  as  diferenças  entre  causação 

 descendente reflexiva sincrônica e diacrônica. 

 Figura 2.2 

 Fonte: o autor (2020) 
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 Figura 2.3 

 Fonte: o autor (2020) 

 Na  figura  2.2  temos  aj  possuindo  Pj  no  nível  inferior  das  partes  determinando 

 a  emergência  de  M  em  W  no  nível  superior  do  todo  em  um  instante  t,  o  mesmo 

 instante  em  que  W  apresentando  M  causa  nas  partes  a  apresentação  de  P  j  por  a  j  . 

 Já  na  figura  2.3  temos  novamente  a  j  apresentando  P  j  determinando  a  emergência  de 

 M  em  W  no  instante  t,  porém  a  apresentação  de  M  em  W  causa  a  apresentação  de 

 Q  em  a  j  em  um  instante  t  +  Δt.  As  setas  entre  os  níveis  representam  determinação 

 ascendente  e  causação  descendente.  A  seta  horizontal  a  passagem  de  tempo  de 

 um instante t para um instante t + Δt. 

 A  causação  descendente  reflexiva  diacrônica  parece  a  melhor  opção  para  um 

 emergentista  que  deseje  atribuir  poderes  causais  aos  estados  de  nível  superior  que 

 possam  afetar  o  nível  inferior,  já  que  possibilita  interferência  causal  no  nível  inferior 

 e,  além  disso,  não  envolve  a  circularidade  problemática  de  sua  versão  sincrônica. 

 Não  obstante,  Kim  aponta  para  uma  dificuldade:  se  a  propriedade  de  nível  superior 

 M  emerge  a  partir  da  condição  de  base  P  em  nível  inferior,  por  que  não  seria 

 possível  dispensar  os  poderes  causais  de  M  e  atribuir  todo  o  poder  causal  a  P? 

 Dizendo  de  outra  maneira,  todo  o  trabalho  causal  que  M  faz  poderia  ser  atribuído  a 

 P,  pois  P  é  nomologicamente  suficiente  para  exercer  essa  influência  causal  (cf.  KIM, 

 1999,  p.  32).  Nesse  sentido,  ainda  que  M  seja  uma  propriedade  emergente  em  nível 

 superior  distinta  de  sua  condição  de  base  P,  ela  poderia  ser  apenas  um 
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 epifenômeno  carente  de  influência  causal.  Uma  imagem  de  M  como  epifenômeno 

 apresentaria  os  mesmos  efeitos  de  uma  imagem  de  M  exercendo  causação 

 descendente  reflexiva  diacrônica,  porém  com  P  sendo  o  responsável  direto  pelo  que 

 ocorre. A figura 2.4 abaixo ilustra isso. 

 Figura 2.4 

 Fonte: o autor (2020) 

 De  acordo  com  a  figura  2.4,  a  seta  de  P  a  P*  representa  novamente  uma 

 influência  causal,  de  modo  que  a  condição  P*  no  instante  t  +  Δt  em  nível  inferior  é 

 causada  diretamente  por  P,  ainda  que  M  seja  uma  propriedade  emergente 

 ascendentemente  determinada  por  P.  A  condição  P*  poderia  se  dar  por  conta  de  um 

 processo  causal  descendente  de  M  no  sentido  diacrônico,  mas  isso  não  parece 

 necessário.  Para  Kim,  a  causação  descendente  no  sentido  de  M,  propriedade  de 

 nível  superior,  afetar  causalmente  o  nível  inferior,  seria  possível  se  M  fosse  redutível 

 às  suas  condições  de  base.  Mas,  se  for  o  caso,  não  teríamos  uma  causação 

 descendente  ontologicamente  falando,  pois  M  pertenceria  ao  mesmo  nível 

 ontológico  de  seus  realizadores  de  nível  inferior.  O  que  poderia  ser  dito  é  que  M,  na 

 medida  em  que  é  ontologicamente  redutível  ao  nível  inferior,  exerce  causação 

 descendente em um sentido meramente conceitual. Como diz Kim: 

 “Nós  podemos  assim  falar  de  causação  descendente  quando  uma 
 causa  é  descrita  em  termos  de  conceitos  de  alto  nível,  ou  em  uma 
 linguagem  de  alto  nível,  alto  em  relação  aos  conceitos  nos  quais  seus 
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 efeitos  são  representados.  Nessa  abordagem,  então,  a  mesma  causa 
 pode  ser  representável  em  conceitos  e  linguagens  de  nível  inferior 
 também,  e  uma  simples  relação  causal  seria  descritível  em  diferentes 
 linguagens.  A  abordagem  conceitual  pode  não  salvar  a  causação 
 descendente  real,  e  isso  traz  com  ela  uma  porção  de  novas  questões; 
 entretanto,  ela  pode  um  modo  bom  o  suficiente  de  resguardar 
 explicação  causal  descendente,  e  talvez  seja  tudo  que  precisamos  ou 
 devemos nos preocupar. ” (KIM, 1999, p. 33) 

 Merece  ser  dito  que  causação  descendente  ontológica  ainda  é  uma 

 possibilidade  metafísica,  embora  não  seja  uma  necessidade.  Se,  por  exemplo,  o 

 libertarismo,  a  posição  que  defende  a  realidade  de  agentes  dotados  de  livre-arbítrio, 

 for  verdadeiro,  então  a  causação  descendente  poderia  ser  uma  das  maneiras  de 

 explicar  como  um  agente  pode  ser  responsável  por  suas  escolhas.  O  agente 

 poderia  ser  entendido  como  uma  entidade  ascendentemente  determinada  pelas 

 condições  de  base,  mas  dotada  de  poderes  causais  irredutíveis  que  permitiriam  o 

 exercício de livre-arbítrio  . 49

 2.3 Graus de força de emergência 

 Recapitulemos  as  cinco  doutrinas  que  Kim  associa  à  noção  de  emergência. 

 São elas: 

 1. Emergência de sistemas. 

 2. Emergência de propriedades. 

 3. Imprevisibilidade de propriedades emergentes. 

 4. Irredutibilidade explicativa de propriedades emergentes. 

 5. Eficácia causal dos aspectos emergentes. 

 Uma  pergunta  que  pode  ser  feita  é  se  todas  essas  doutrinas  são  necessárias 

 para  que  se  possa  falar  em  emergência.  Não  parece  o  caso.  Pelo  menos  no  que  é 

 comentado  por  Kim  (1999,  p.  33),  poderíamos  ter  aspectos  emergentes  sem 

 poderes  causais,  não  cobrindo  a  doutrina  5:  eles  seriam  irredutíveis  às  condições  de 

 nível  inferior,  mas  não  passariam  de  epifenômenos  carentes  de  eficácia  causal.  Isso 

 49  Uma tese dessa natureza pode ser vista em O’Connor (2000). 
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 indica  que  atender  a  todos  os  cinco  pontos  não  é  uma  condição  necessária  para 

 que  determinado  aspecto  de  um  sistema  estudado  seja  considerado  emergente.  Por 

 outro  lado,  certamente  não  podemos  dizer  que  atender  apenas  um  desses  pontos 

 torne  o  aspecto  emergente  no  mesmo  grau  de  um  aspecto  que  atenda  todos  os 

 pontos.  Isso  sugere  que  a  emergência  deve  ser  examinada  em  termos  de  grau.  A 

 própria  exposição  de  Kim  nos  leva  a  pensar  isso,  já  que  sua  listagem  das  doutrinas 

 de  emergência  expressa  um  caráter  gradual.  Assim,  é  razoável  dizer  que  temos 

 aspectos  emergentes  em  um  grau  mais  fraco  e  aspectos  emergentes  em  um  grau 

 mais forte. 

 Alguns  autores,  como  John  Searle,  deixam  claro  que  a  noção  de  emergência 

 pode  ser  dividida  em  sentidos  distintos.  Para  Searle,  dado  um  sistema  com 

 componentes  a,  b,  c...  ,  as  características  desse  sistema  serão  emergentes  em  um 

 primeiro  sentido  (“emergência-1”)  se  não  for  possível  deduzi-las  ou  presumi-las  a 

 partir  dos  componentes  sem  uma  descrição  adicional  das  relações  causais  entre 

 eles,  mas  serão  emergentes  em  um  segundo  sentido  (“emergência-2”)  se,  além  de 

 não  ser  possível  deduzir  ou  presumir  essas  características  a  partir  dos 

 componentes,  esses  mesmos  componentes  apresentarem  poderes  causais  próprios 

 (cf.  SEARLE,  [1992]  2006,  p.  162).  Usando  como  exemplo  a  consciência,  Searle  diz 

 que  se  a  consciência  for  emergente  nesse  segundo  sentido,  então  possuirá  sua 

 própria  eficácia  causal,  independente  dos  poderes  causais  do  cérebro  que  a  gerou. 

 Nas palavras do autor: 

 “Se  a  consciência  fosse  emergente-2,  então  a  consciência  poderia 
 causar  coisas  que  não  poderiam  ser  explicadas  pelo  comportamento 
 causal  dos  neurônios.  A  ideia  ingênua,  aqui,  é  que  a  consciência 
 brota  do  comportamento  dos  neurônios  no  cérebro,  mas  depois  de 
 brotar tem vida própria.” (SEARLE, [1992] 2006 , p. 162-3). 

 “Ideia  ingênua”,  pois  Searle  não  crê  que  a  consciência  seja  emergente  nesse 

 segundo  sentido  e  nem  consegue  pensar  em  algo  emergente  nesses  termos  (cf. 

 SEARLE,  [1992]  2006  ,  p.  163).  Está  claro  que,  para  Searle,  o  segundo  sentido  de 

 emergência  envolve  a  quinta  doutrina  de  Kim  na  qual  os  aspectos  emergentes 

 possuem  poderes  causais  próprios,  mas  o  primeiro  sentido  não  a  inclui.  Isso  mostra 

 que  é  possível  pensar  em  emergência  seguindo  uma  noção  mais  fraca  que  não 
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 acumula  todos  os  tópicos  da  lista  de  Kim.  Searle  não  elabora  sua  divisão  mais 

 detalhadamente,  mas  elaborar  uma  escala  de  grau  de  força  de  emergência  mais 

 sofisticada é perfeitamente possível. 

 Como  essa  escala  de  grau  de  emergência  pode  ser  construída?  Lembramos 

 que  a  intuição  básica  da  noção  de  emergência  envolve  dependência  e  autonomia. 

 Em  todos  os  cinco  pontos  discutidos  acima,  os  aspectos  emergentes  em  nível 

 inferior  dependiam  das  condições  de  nível  inferior.  Porém,  a  autonomia  que  os 

 aspectos  emergentes  possuíam  com  relação  ao  nível  inferior  varia  bastante  ponto  a 

 ponto.  Se  tudo  que  emerge  é  apenas  um  novo  nível  de  descrição,  então  a 

 autonomia  do  aspecto  emergente  não  passa  do  tratamento  linguístico,  mas  a 

 autonomia  pode  ser  bem  maior  a  ponto  dos  aspectos  emergentes  apresentarem 

 seus  próprios  poderes  causais.  Assim,  uma  escala  de  força  da  emergência  poderia 

 ser  proposta  em  termos  do  quanto  de  autonomia  os  aspectos  emergentes  ganham. 

 Uma abordagem nesse sentido foi trabalhada por Mark Bedau (2002, 2012). 

 Bedau  também  desenvolve  seu  estudo  em  um  esquema  de  níveis. 

 Propriedades,  eventos,  processos  e  outros  aspectos  de  um  sistema  são  associados 

 a  estados  que  Bedau  separa  em  macroestados  e  microestados.  Os  termos  “micro” 

 e  “macro”  não  se  referem  ao  tamanho  físico,  mas  sim  às  partes  e  ao  todo 

 respectivamente  –  microestados  seriam  estados  associados  às  partes  de  um 

 sistema,  enquanto  macroestados  seriam  estados  associados  ao  todo  (BEDAU, 

 2012,  p.  92).  Assim,  um  automóvel,  por  exemplo,  pode  ser  um  componente  na 

 descrição  do  microestado  de  um  engarrafamento,  enquanto  o  formato  de  uma 

 célula  pode  indicar  um  macroestado  de  um  sistema  formado  por  moléculas 

 orgânicas.  Comparando  com  a  terminologia  de  níveis  utilizada  acima,  microestados 

 seriam  as  condições  de  nível  inferior,  enquanto  macroestados  seriam  condições  de 

 nível superior. 

 Para  Bedau,  toda  concepção  de  emergência  envolve  as  noções  de 

 dependência  e  autonomia  (cf.  BEDAU,  2012,  p.  92).  Se  um  macroestado  é 

 emergente  em  relação  aos  microestados,  então  esse  macroestado  depende  dos 

 microestados  e,  ao  mesmo  tempo,  é  autônomo  em  relação  aos  microestados  em 

 algum  sentido.  Ele,  portanto,  segue  a  intuição  básica  de  emergência  assumida  no 

 início  do  capítulo.  Entendendo  emergência  em  termos  de  dependência  e  autonomia, 

 118 



 Bedau  separa  a  concepção  de  emergência  em  três  categorias:  emergência  nominal, 

 emergência  forte  e  emergência  fraca  (BEDAU,  2002,  2012).  Essa  tripla 

 caracterização  indica  uma  escala  de  força  de  emergência,  justamente  o  que 

 estamos interessados aqui. Vejamos como Bedau define essas três categorias. 

 2.3.1 Emergência nominal 

 A  noção  de  emergência  nominal  é  a  mais  simples  e  geral  das  três. 

 Basicamente,  um  macroestado  é  nominalmente  emergente  quando  simplesmente 

 apresenta  características  que  não  são  encontradas  nos  microestados  (BEDAU, 

 2002,  p.  9).  Todas  as  doutrinas  de  emergência  consideradas  por  Kim  caberiam  na 

 emergência  nominal  de  Bedau,  afinal,  todas  apresentam  algum  aspecto  de  nível 

 superior  cujas  características  podem  ser  diferenciadas  de  aspectos  no  nível  inferior. 

 É  uma  visão  de  emergência  perfeitamente  compatível  com  um  sistema  em  que  o 

 nível  do  todo  (o  macroestado)  é  apenas  um  novo  nível  de  descrição  das  partes  (os 

 microestados).  A  primeira  doutrina  de  emergência  de  Kim  apresentada  na  seção 

 2.2.2  já  é  suficiente  para  que  se  tenha  emergência  nominal.  Lembremos  o  exemplo 

 da  massa  do  conteúdo  do  saco  de  arroz  de  5  kg.  Nenhum  grão  de  arroz  tomado 

 individualmente  -  o  que  corresponde  aos  microestados  -  admite  a  descrição  de 

 possuir  5  kg,  mas  a  totalidade  dos  grãos  de  arroz  do  saco  -  o  que  corresponde  ao 

 macroestado - admite essa descrição. 

 Essa  noção  de  emergência  é  obviamente  bastante  ampla,  abrigando 

 qualquer  relação  parte-todo  em  que  o  todo  apresenta  características  que  as  partes 

 não  possuam  ou,  usando  nossa  linguagem  de  níveis,  abrigando  qualquer  sistema 

 em  que  um  novo  nível  de  descrição  possa  ser  identificado.  Ocorre  que  essa 

 amplitude  também  é  um  ponto  fraco  da  concepção  nominal,  tornando  a  emergência 

 uma  noção  quase  trivial.  Os  únicos  casos  que  escapariam  de  uma  emergência 

 nominal  seria  um  sistema  que  admitisse  um  e  apenas  um  nível  de  descrição.  Talvez 

 um  espaço  vazio  caiba  nisso.  Quaisquer  outros  sistemas  em  que  novos  níveis  de 

 descrição  podem  ser  propostos  já  poderiam  ser  interpretados  em  termos  de 

 emergência  nominal.  É  questionável  se  emergência  nominal  poderia  até  mesmo  ser 

 admitida  como  uma  visão  genuína  de  emergência.  Para  fins  de  argumentação, 
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 podemos  admiti-la  como  uma  visão  de  emergência,  mas  certamente  é  a  noção  de 

 emergência no extremo inferior em uma escala de força de emergência. 

 2.3.2 Emergência forte 

 A  noção  de  emergência  forte  é  uma  noção  mais  restritiva.  Para  o  autor, 

 propriedades  fortemente  emergentes  seriam  “propriedades  supervenientes  com 

 poderes  causais  irredutíveis”  (BEDAU,  2002,  p.  10).  Aqui,  a  relação  de  dependência 

 está  na  superveniência,  conceito  já  trabalhado  na  seção  2.2.3  em  que  as 

 propriedades  de  nível  superior  covariam  com  base  nas  propriedades  de  nível 

 inferior.  Já  a  relação  de  autonomia  está  na  presença  de  poderes  causais  irredutíveis. 

 Assim,  para  Bedau,  um  macroestado  é  fortemente  emergente  com  relação  a  um 

 microestado  se,  além  de  ser  superveniente  a  ele,  apresentar  uma  influência  causal 

 que não pode ser reduzida ao nível do microestado. 

 Esse  conceito  de  emergência  forte  de  Bedau  envolve  as  duas  primeiras 

 doutrinas  de  emergência  listadas  por  Kim.  Em  um  sistema  com  estados  fortemente 

 emergentes,  temos  a  emergência  de  um  novo  nível  de  descrição  no  sistema  e  a 

 emergência  de  novas  propriedades  variando  com  respeito  ao  nível  inferior  em  uma 

 relação  de  superveniência.  As  duas  primeiras  doutrinas,  portanto,  são  necessárias 

 para  emergência  forte.  Contudo,  esses  dois  pontos  não  são  suficientes,  pois  os 

 macroestados  em  nível  superior  devem  apresentar  seus  próprios  poderes  causais. 

 Nem  todos  os  casos  cobertos  pelas  duas  primeiras  doutrinas  apresentarão  essa 

 condição. 

 Também  podemos  dizer  que  a  emergência  forte  é  compatível  com  a  terceira 

 e  a  quarta  doutrina.  A  novidade  dos  poderes  causais  em  alto  nível  pode  não  ser 

 teoricamente  previsível  de  acordo  com  a  terceira  doutrina.  Além  disso,  se  o 

 macroestado  possui  poderes  causais  irredutíveis,  então  está  atendendo  à  quarta 

 doutrina  em  sua  irredutibilidade.  Não  obstante,  a  terceira  e  a  quarta  doutrina  não 

 são  suficientes  para  abrigar  um  caso  de  emergência  forte,  pois  é  possível  que  as 

 propriedades  de  nível  superior  sejam  imprevisíveis  e  irredutíveis,  mas  não 

 apresentem  novidade  em  termos  de  eficácia  causal.  Um  exemplo  disso  seriam  os 

 qualia,  aspectos  qualitativos  em  primeira  pessoa  como  cores  e  sabores.  Talvez 
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 qualia  não  sejam  redutíveis  ao  nível  inferior,  mas  sejam  incapazes  de  exercer 

 qualquer influência causal em suas entidades de base. 

 A  terceira  e  quarta  doutrina  não  são  suficientes,  mas  seriam  necessárias? 

 Bedau  define  emergência  forte  em  termos  de  macroestados  supervenientes  aos 

 microestados  e  com  poderes  causais  irredutíveis  a  eles.  Se  devem  ser  irredutíveis, 

 então  a  quarta  doutrina  é  claramente  necessária,  pois  determina  justamente  a 

 irredutibilidade  dos  estados  emergentes  às  suas  condições  de  base.  Isso  significa 

 que  os  poderes  causais  dos  macroestados  não  admitem  uma  explicação  redutiva 

 em  termos  dos  microestados.  Havendo  tal  irredutibilidade,  a  previsibilidade  teórica 

 também  se  torna  impossível.  Diante  disso,  a  terceira  e  quarta  doutrina  de 

 emergência  apresentada  por  Kim  também  são  necessárias  para  se  falar  da 

 emergência forte de Bedau. 

 Assim,  ainda  que  um  sistema  emergente  atenda  as  quatro  primeiras 

 doutrinas  de  emergência  listadas  por  Kim,  não  será  fortemente  emergente  de 

 acordo  com  a  noção  de  emergência  forte  de  Bedau.  Para  abarcar  a  emergência 

 forte,  o  macroestado  deve  ter  poderes  causais  irredutíveis,  exigindo  assim  a  quinta 

 doutrina  que  declara  justamente  isso.  O  problema  é  que,  como  já  abordado  neste 

 capítulo,  a  irredutibilidade  causal  das  propriedades  de  nível  superior  leva  a  questões 

 controversas,  como  a  plausibilidade  da  causação  descendente.  Supondo,  contudo, 

 que  a  causação  descendente  seja  possível,  a  emergência  forte  poderia  rotular  o 

 extremo superior do espectro de força de emergência. 

 2.3.3 Emergência fraca 

 Uma  terceira  noção  de  emergência  considerada  por  Bedau  é  a  emergência 

 fraca.  Em  seus  artigos  mais  antigos  (e.g.  BEDAU,  2002),  Bedau  definiu  emergência 

 fraca  usando  o  conceito  de  derivabilidade  apenas  por  simulação.  Neste  texto, 

 usaremos  uma  definição  mais  recente  de  emergência  fraca  em  termos  de 

 incompressibilidade  explicativa  (  explanatory  incompressibility  ),  como  apresentado 

 em  Bedau  (2012),  embora,  segundo  o  autor,  as  duas  definições  sejam  equivalentes 

 (cf.  BEDAU,  2012,  p.  93).  A  opção  por  essa  segunda  definição  foi  preferida  para  não 
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 limitar  a  noção  de  emergência  a  casos  de  simulação,  a  mesma  justificativa  dada  por 

 Bedau (2012, p. 93). 

 Novamente,  a  noção  de  emergência  fraca  envolve  as  noções  de  dependência 

 e  autonomia  dos  macroestados  em  relação  aos  microestados.  No  caso  da 

 emergência  fraca,  os  macroestados  são  dependentes  dos  microestados  porque  são 

 ontologicamente  e  causalmente  redutíveis  aos  microestados  em  princípio,  mas  a 

 explicação  dos  macroestados  é  autônoma  em  relação  à  explicação  dos 

 microestados,  pois  só  pode  ser  feita  de  modo  especial.  Para  o  autor,  as 

 propriedades  do  macroestado  (macro-propriedades)  estarão  relacionadas  a  fatos 

 dos  microestados  (micro-fatos)  em  termos  de  emergência  fraca  de  acordo  com  a 

 seguinte definição: 

 Se  P  é  uma  macro-propriedade  de  algum  sistema  S,  então  P  é 
 fracamente  emergente  se  e  somente  se  P  é  explicável  por  todos  os 
 microfatos  anteriores  de  S,  mas  apenas  de  um  modo  incompressível. 
 (BEDAU, 2012, p. 94) 

 Em  resumo,  as  macro-propriedades  são  definidas  como  fracamente 

 emergentes  pelo  modo  incompressível  que  explicamos  como  elas  são  geradas  a 

 partir  do  que  ocorre  nos  microestados  subjacentes.  A  explicação  de  como  as 

 macro-propriedades  são  geradas  a  partir  dos  microestados  pode  ser  chamada  de 

 explicação  generativa  (  generative  explanation  ).  Essa  explicação  generativa  explica 

 exatamente  e  corretamente  como  os  aspectos  ligados  aos  macroestados  se 

 desenrolam  ao  longo  do  tempo,  ou  seja,  explica  como  eles  são  gerados 

 dinamicamente (cf. BEDAU, 2012, p. 94). 

 A  explicação  generativa  assume  que  se  tenha  informação  completa  sobre  a 

 microdinâmica  causal  do  sistema,  bem  como  a  informação  completa  sobre  os 

 microestados  e  as  condições  de  contorno.  A  explicação  envolve  traçar  os  detalhes 

 temporais  na  rede  intrincada  de  relações  causais  associadas  aos  microestados  que, 

 no  final,  geram  os  macroestados.  Essa  rede  pode  ser  chamada  de  rede  causal.  Em 

 particular,  essa  explicação  é  apropriada  para  situações  em  que  é  possível  descrever 

 os  macroestados  do  sistema  por  agrupar,  agregar  ou  somar  aspectos  relacionados 

 aos  microestados.  Assim,  partindo  de  uma  condição  inicial  totalmente  bem  definida 

 em  seus  microestados,  é  possível  descrever  todas  as  interações  causais  nos 
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 microestados  ao  longo  do  tempo  de  modo  que  os  macroestados  sejam 

 determinados  a  partir  de  um  exame  dos  microestados  no  instante  imediatamente 

 anterior  (BEDAU,  2012,  p.  94).  Em  suma,  explicação  generativa  consiste  em 

 esquadrinhar  a  rede  causal  nos  microestados  para  explicar  os  macroestados 

 (BEDAU, 2012, p. 95). 

 Isso  esclarece  o  que  Bedau  quer  dizer  por  explicação  generativa,  mas  ainda 

 resta  esclarecer  o  que  ele  quer  dizer  por  incompressibilidade.  Para  isso,  primeiro  é 

 apresentada uma definição de compressibilidade. Segundo o autor: 

 Uma  explicação  de  uma  macropropriedade  é  compressível  se  e 
 somente  se  ela  pode  ser  levada  arbitrariamente  longe  no  futuro  com 
 alguma  quantidade  finita  e  fixa  de  esforço  explicativo.  (BEDAU,  2012, 
 p. 95). 

 Em  linhas  gerais,  em  uma  explicação  compressível,  o  esforço  explicativo  para 

 explicar  um  comportamento  do  sistema  após  um  longo  intervalo  de  tempo  não  é 

 diferente  do  esforço  explicativo  necessário  para  explicar  esse  comportamento  após 

 um  curto  intervalo  de  tempo.  Essa  economia  de  esforço  ocorre  por  não  ser 

 necessário  esquadrinhar  completamente  a  rede  causal  dos  microestados  (BEDAU, 

 2012,  p.  95).  Um  exemplo  de  explicação  compressível  seria  explicar  a  posição  de 

 um  móvel  em  movimento  retilíneo  uniforme  após  um  determinado  instante  de  tempo 

 com  sua  equação  horária.  Se  o  móvel  mantém  esse  movimento,  podemos  deduzir  a 

 posição  dele  na  trajetória  em  um  dado  instante  t  calculando  o  valor  da  posição  por 

 meio  da  equação  horária  para  o  valor  de  t  .  Aplicar  a  equação  é  o  único  esforço  que 

 precisa  ser  empreendido  para  calcular  a  posição  do  móvel  após  1  segundo  e  após 

 10  segundos.  Não  é  necessário  esquadrinhar  os  detalhes  microscópicos  desse 

 móvel  para  chegar  nessas  conclusões.  Já  uma  explicação  incompressível  é 

 simplesmente  uma  explicação  que  não  é  compressível.  Em  outras  palavras,  uma 

 explicação  em  que  não  é  possível  ter  um  “atalho”  para  explicar  com  precisão  o  que 

 ocorre  com  o  macroestado  do  sistema  após  um  determinado  intervalo  de  tempo  –  é 

 necessário  esquadrinhar  os  detalhes  de  microestados  do  sistema  para  obter  o 

 macroestado.  Assim,  esse  exame  do  que  ocorre  nos  micro-aspectos  não  pode  ser 

 ignorado  sem  resultar  em  perda  de  qualidade  explicativa,  ou  seja,  a  explicação 
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 precisa  de  comportamentos  do  sistema  após  um  longo  intervalo  de  tempo  é 

 proporcional ao esforço explicativo (BEDAU, 2012, p. 95). 

 A  incompressibilidade  explicativa  varia  com  os  casos.  Para  alguns  casos,  o 

 macroestado  pode  ser  explicado  imediatamente  após  a  inspeção  da  rede  causal 

 dos  microestados,  em  outros  casos  a  explicação  pode  ocorrer  apenas  em  princípio 

 e  não  na  prática,  enquanto  em  outros  casos  a  explicação  pode  não  ser  acessível 

 mesmo  em  princípio.  Como  há  uma  variação  nos  casos  de  incompressibilidade 

 explicativa  e  a  emergência  fraca  é  definida  em  termos  dessa  incompressibilidade, 

 também haverá variação nos casos de emergência fraca (BEDAU, 2012, pp. 95-6). 

 A  emergência  fraca  pode  ser  avaliada  como  um  caso  de  emergência  que  não 

 é  tão  restritivo  quanto  a  emergência  forte  e  nem  tão  geral  quanto  a  emergência 

 nominal.  Ontologicamente,  os  macroestados  são  redutíveis  aos  microestados.  Ao 

 contrário  dos  casos  de  emergência  forte,  os  macroestados  fracamente  emergentes 

 não  terão  poderes  causais  que  não  possam  se  reduzir  aos  poderes  causais 

 associados  a  uma  descrição  completa  dos  microestados.  Por  outro  lado,  essa 

 emergência  fraca  é  considerada  apenas  quando  a  explicação  do  macroestado  exige 

 um  esquadrinhamento  da  rede  causal  relacionada  aos  microestados,  ou  seja, 

 quando  exige  uma  explicação  generativa  incompressível.  Em  casos  de  explicação 

 compressível,  emergência  fraca  não  é  considerada.  Novamente,  a  emergência  fraca 

 pode  ser  entendida  em  termos  de  dependência  e  autonomia.  Quanto  à 

 dependência,  mais  uma  vez,  os  macroestados  dependem  dos  microestados  –  um 

 macroestado  no  contexto  da  emergência  fraca  não  é  nada  além  da  coletividade  dos 

 microestados.  Quanto  à  autonomia,  ela  se  encontra  na  incompressibilidade  da 

 explicação  generativa  –  o  macroestado  só  pode  ser  explicado  por  um 

 esquadrinhamento de todas as interações causais envolvidas nos microestados. 

 Talvez  não  seja  tão  claro  em  que  sentido  uma  explicação  incompressível 

 torne  os  macroestados  autônomos.  Segundo  Bedau  (2012,  p.  96),  essa  autonomia 

 deve  ser  entendida  em  termos  da  prática  científica.  Ainda  que  um  determinado 

 macroestado  possa  ser,  em  princípio,  explicado  pelo  esquadrinhamento  das 

 interações  nos  microestados,  isso  pode  ser  inviável  na  prática.  Para  muitos  sistemas 

 caracterizados  por  explicação  incompressível  dos  macroestados,  apenas 
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 simulações  computacionais  tornam  os  dados  referentes  aos  macroestados 

 tratáveis. 

 Como  exemplo,  considere  a  formação  de  engarrafamento  em  rodovias.  Um 

 engarrafamento  não  é  apenas  uma  aglomeração  de  veículos,  mas  possui  aspectos 

 que  só  podemos  examinar  no  engarrafamento  como  um  todo  (afinal,  o 

 engarrafamento  aumenta  no  sentido  oposto  ao  sentido  de  deslocamento  dos 

 veículos),  de  modo  que  pode  ser  encarado  como  um  macroestado  explicável  em 

 termos  de  um  esquadrinhamento  das  relações  causais  entre  os  veículos  circulando 

 pelas  ruas.  Os  microestados,  portanto,  envolvem  todas  as  interações  entre  veículos 

 ocorrendo  nas  vias  urbanas.  No  entanto,  são  muitas  variáveis  envolvidas  nos 

 microestados,  tornando  a  explicação  do  macroestado  tratável  apenas  com  algum 

 recurso  de  simulação  computacional  seja  empregado.  É  nesse  sentido  que  há  uma 

 autonomia  de  macroestado  –  eles  são  autônomos  no  sentido  de  serem  inexplicáveis 

 com  recursos  epistêmicos  limitados.  Por  um  lado,  o  macroestado  (no  exemplo 

 dado,  o  engarrafamento)  depende  claramente  apenas  do  que  ocorre  em  seus 

 microestados  (no  exemplo  dado,  das  interações  entre  veículos  em  circulação),  mas, 

 por  outro  lado,  os  macroestados  não  podem  ser  deduzidos  a  partir  dos 

 microestados com uma cognição limitada. 

 Bedau  (2012,  p.  97-8)  também  defende  que  emergência  fraca  é  um  aspecto 

 objetivo  do  mundo.  Para  ele,  há  sistemas  com  macroestados  incompressivelmente 

 explicáveis  independentemente  de  nossa  cognição:  a  explicação  incompressível 

 não é apenas um reflexo de nossas próprias limitações cognitivas. 

 Em  resumo,  a  emergência  fraca  de  Bedau  tem  seus  macroestados 

 dependentes  de  seus  microestados  no  sentido  de,  ontologicamente,  os 

 macroestados  não  serem  nada  além  de  seus  microestados  em  determinada 

 configuração.  Porém,  há  uma  autonomia  no  sentido  da  evolução  dos  macroestados 

 ser  inacessível  cognitivamente  sem  um  esquadrinhamento  detalhado  das  relações 

 causais dos microestados. 

 Como  a  emergência  fraca  pode  ser  situada  nos  cinco  tópicos  de  emergência 

 considerados  por  Kim?  Novamente,  há  compatibilidade  com  os  dois  primeiros 

 tópicos.  Em  sistemas  com  emergência  fraca,  há  aspectos  que  o  todo  possui  e  as 

 partes  não,  bem  como  ocorre  o  surgimento  de  novas  propriedades.  Porém,  atender 
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 essas  duas  primeiras  doutrinas  não  é  suficiente  para  que  se  tenha  emergência  fraca, 

 pois  é  possível  que  se  tenha  um  macroestado  com  aspecto  distinto  dos 

 microestados,  mas  cuja  evolução  é  passível  de  compreensão  sem  necessidade  de 

 esquadrinhar a rede causal nos microestados. 

 A  terceira  declaração  para  emergência  de  Kim  trata  da  imprevisibilidade  de 

 propriedades  emergentes,  mais  precisamente,  como  visto  na  seção  2.2.4,  uma 

 imprevisibilidade  teórica  e  não  meramente  indutiva.  De  acordo  com  a  noção  de 

 imprevisibilidade  teórica  com  respeito  à  emergência,  os  aspectos  emergentes  em 

 alto  nível  não  podem  ser  previstos  mesmo  com  um  conhecimento  exaustivo  das 

 condições  de  base  em  nível  inferior.  Para  Bedau,  como  exposto  acima,  a  evolução 

 dos  macroestados  fracamente  emergentes  não  pode  ser  descrita  sem  um  estudo 

 pormenorizado  das  interações  causais  nos  microestados.  Em  outras  palavras,  o 

 único  modo  de  prever  o  comportamento  dos  aspectos  emergentes  é 

 acompanhando  a  evolução  dos  microestados.  Se  um  todo  W  possui  uma 

 propriedade  fracamente  emergente  M  em  um  instante  t  com  suas  partes  a  1  ,  …,  a  n 

 respectivamente  apresentando  propriedades  P  1  ,  …,  P  n  ,  então  não  há  como  prever 

 qual  será  a  propriedade  emergente  de  W  no  instante  t  +  1  sem  examinar  como  as 

 partes  modificarão  suas  propriedades  em  virtude  de  suas  interações  causais. 

 Atender  a  condição  de  imprevisibilidade  teórica  permite  que  se  fale  em  emergência 

 fraca  aos  moldes  de  Bedau?  Novamente,  a  imprevisibilidade  teórica  consiste  na 

 impossibilidade  de  prever  o  aspecto  emergente  em  alto  nível  mesmo  com  todas  as 

 informações  das  condições  de  baixo  nível.  Em  uma  situação  de  imprevisibilidade 

 teórica,  uma  variação  muito  sutil  na  configuração  de  baixo  nível  já  impossibilitaria  a 

 previsão  do  que  ocorre  em  alto  nível.  Isso  captura  justamente  a  ideia  de 

 incompressibilidade  da  explicação  generativa  dos  aspectos  emergentes  proposta 

 por  Bedau.  Se  o  único  modo  de  definir  os  aspectos  fracamente  emergentes  é 

 acompanhando  a  evolução  em  nível  inferior  passo  a  passo,  então  temos  um  caso 

 típico de imprevisibilidade teórica. 

 Já  os  dois  últimos  tópicos  de  emergência  na  lista  de  Kim  não  parecem 

 necessários  para  emergência  fraca.  A  quarta  doutrina  exige  que  os  aspectos 

 emergentes  sejam  irredutivelmente  explicáveis  em  termos  das  condições  de  nível 

 inferior.  Isso  significa  que  o  comportamento  emergente  não  pode,  por  exemplo,  ser 
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 reduzido  a  um  tipo  de  explicação  funcional,  como  na  proposta  de  Kim  discutida  na 

 seção  2.2.5.  Não  é  necessário  que  essa  irredutibilidade  se  dê  no  sistema  em  estudo 

 para  que  emergência  fraca  seja  o  caso.  Ontologicamente  falando,  o  todo  pode  não 

 ser  nada  além  das  partes  exercendo  um  papel  causal  que  gera  o  aspecto  emergente 

 identificado.  Para  ilustrar  melhor:  o  demônio  escalar  apresentado  na  seção  2.2.4 

 poderia  definir  perfeitamente  o  que  ocorre  no  todo  em  um  dado  instante  t  a  partir 

 das  partes  no  mesmo  instante  t.  Porém,  se  há  emergência  fraca,  o  que  ocorre  no 

 todo  no  instante  seguinte  não  pode  ser  previsto  sem  acompanhar  o 

 desenvolvimento  causal  que  ocorre  nas  partes.  Assim,  a  emergência  fraca  pode  se 

 dar  mesmo  que  um  demônio  escalar  seja  capaz  de  determinar  perfeitamente  a 

 relação  sincrônica  entre  o  nível  inferior  e  o  nível  superior.  Bedau  deixa  isso  claro  no 

 exemplo  que  usou  do  engarrafamento.  Em  todos  os  instantes,  o  engarrafamento 

 não  é  nada  além  dos  carros  na  estrada.  Contudo,  se  o  desenrolar  do 

 engarrafamento  na  estrada  é  fracamente  emergente,  então  apenas  um  exame  da 

 evolução  dos  carros  permitirá  um  entendimento  da  evolução  do  aspecto  emergente 

 de  engarrafamento.  Uma  irredutibilidade  explicativa  dos  aspectos  emergentes  em 

 termos  das  condições  de  base,  portanto,  não  é  necessária  para  que  se  tenha 

 emergência  fraca.  O  que  é  necessário  para  emergência  fraca  é  uma 

 incompressibilidade  explicativa,  ou  seja,  a  impossibilidade  de  explicar  a  dinâmica 

 em  nível  superior  sem  recorrer  a  uma  descrição  exaustiva  da  dinâmica  em  nível 

 inferior.  A  irredutibilidade  explicativa  de  Kim  envolve  dificuldade  de  explicação  na 

 direção  vertical,  enquanto  a  incompressibilidade  explicativa  de  Bedau  envolve 

 dificuldade  de  explicação  na  direção  horizontal.  Com  essa  distinção,  é  possível 

 compreender  em  que  sentido  os  macroestados  são  totalmente  definidos  pelos 

 microestados,  mas  a  evolução  dos  macroestados  não  pode  ser  explicada  sem  o 

 exame da evolução dos microestados. 

 Por  fim,  a  quinta  doutrina  envolvendo  poderes  causais  irredutíveis  no  nível 

 superior  também  não  é  necessária.  Mais  uma  vez,  o  exemplo  do  engarrafamento 

 deixa  isso  claro.  O  engarrafamento  não  é  nada  além  dos  carros,  não  há  poderes 

 causais  próprios  do  engarrafamento  que  não  sejam  os  próprios  carros  cumprindo 

 suas  funções  causais.  É,  portanto,  um  sistema  que  não  cobre  a  quinta  doutrina.  Não 
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 obstante,  o  engarrafamento  pode  ser  fracamente  emergente  se  a  dinâmica  do 

 engarrafamento exige esquadrinhamento na rede causal do nível dos carros. 

 2.3.4 Definição do espectro 

 A  classificação  de  Bedau  em  emergência  nominal,  fraca  e  forte  ajuda  a 

 construir  um  espectro  de  grau  de  força  de  emergência.  Pelo  que  foi  apresentado 

 acima,  para  haver  emergência  nominal  é  suficiente  haver  um  novo  nível  de 

 descrição.  Para  haver  emergência  forte  é  necessário  que,  além  de  haver  um  novo 

 nível  de  descrição,  se  tenha  alguma  nova  entidade  em  nível  superior  com  seus 

 próprios  poderes  causais  irredutíveis  às  condições  de  base,  exigindo  todas  as  cinco 

 doutrinas  de  emergência  como  necessárias.  Já  emergência  fraca  pode  ser  coberta 

 por  um  caso  em  que  as  propriedades  emergentes  sejam  teoricamente  imprevisíveis 

 no  sentido  da  dinâmica  de  alto  nível  ser  explicável  apenas  pelo  exame  da  rede 

 causal  em  baixo  nível,  exigindo  as  três  primeiras  doutrinas,  mas  não  as  duas 

 últimas.  Se  definirmos  o  grau  de  força  de  emergência  proporcionalmente  à 

 quantidade  das  cinco  doutrinas  de  emergência  exigidas,  então  teríamos  uma  escala 

 como representada na figura 2.5 a seguir: 

 Figura 2.5 

 Fonte: o autor (2020) 

 A  seta  na  figura  2.5  indica  o  sentido  da  emergência  mais  fraca  para  a  mais 

 forte.  O  grau  de  força,  como  dito,  depende  do  número  das  doutrinas  de  emergência 

 apresentados  por  Kim  que  são  necessários  para  caracterizar  o  tipo  de  emergência 

 que se propõe. 
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 Na  figura,  a  classificação  de  Bedau  foi  empregada,  mas  essa  escala  não 

 exige  que  se  use  apenas  essa  classificação.  Foi  comentado  na  seção  2.3.1  que  é 

 discutível  se  emergência  nominal  constitui  um  caso  genuíno  de  emergência.  Além 

 disso,  a  emergência  nominal  aparece  como  um  caso  mais  fraco  do  que  a  própria 

 emergência  fraca,  o  que  soa  estranho.  Se  há  um  caso  de  emergência  mais  fraco 

 que  a  emergência  fraca,  por  que  não  chamar  a  própria  emergência  nominal  de 

 emergência  fraca  e  a  emergência  fraca  de  Bedau  de  alguma  outra  coisa,  talvez 

 “emergência  média”?  Isso  é  uma  consequência  da  combinação  proposta  entre 

 Bedau  e  Kim.  Se  o  grau  de  força  de  emergência  for  definido  em  termos  da 

 quantidade  de  doutrinas  de  emergência  atendidas,  então  a  emergência  nominal  de 

 Bedau teria que estar situada no extremo inferior do espectro  . 50

 Há  também  uma  outra  questão  no  estudo  de  Bedau  com  relação  à 

 emergência  forte.  Bedau  define  emergência  forte  em  termos  de  macroestados 

 supervenientes  aos  microestados  e  dotados  de  poderes  causais  irredutíveis  (cf. 

 BEDAU,  2002,  p.  10).  Porém,  há  caracterizações  de  emergência  em  que  uma  nova 

 entidade  surge  com  seus  próprios  poderes  causais,  mas  não  há  uma  relação  de 

 superveniência,  ainda  que  respeite  a  noção  geral  de  emergência  em  termos  de 

 dependência  e  autonomia.  É  o  caso  da  emergência  transformacional.  Humphreys 

 define emergência transformacional nas seguintes palavras: 

 “Emergência  transformacional  ocorre  quando  um  indivíduo  a  que  é 
 considerado  um  elemento  fundamental  de  um  domínio  D  se 
 transforma  em  uma  espécie  diferente  de  indivíduo  a*,  frequentemente 
 mas  não  sempre  como  resultado  de  interações  com  outros  elementos 
 de  D  (...).  Eles  [os  indivíduos  transformados]  possuem  pelo  menos 
 uma  nova  propriedade  e  estão  sujeitos  a  diferentes  leis  (...)” 
 (HUMPHREYS, 2016, p. 60). 

 Esse  tipo  de  emergência  é  atribuída  a  casos  de  fusão  e  separação. 

 Considere,  como  exemplo,  o  contexto  do  modelo  padrão  da  física  de  partículas  (cf. 

 50  A  situação  ainda  é  pior  se  pensarmos  que  poderia  muito  bem  ser  definida  um  tipo  de  emergência 
 em  que  as  duas  primeiras  doutrinas  sejam  necessárias,  mas  não  as  outras  três.  Seria  uma 
 emergência  em  que  não  apenas  um  novo  nível  de  descrição  aparece,  mas  que  tem  propriedades 
 genuínas  em  um  novo  nível  ontológico,  ainda  que  elas  não  sejam  teoricamente  imprevisíveis, 
 irredutíveis  ou  dotadas  de  poderes  causais  próprias.  Essa  emergência  estaria  entre  a  emergência 
 nominal  e  a  emergência  fraca,  levando  a  dois  tipos  de  emergência  mais  fracos  do  que  a  emergência 
 fraca. 
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 HUMPHREYS,  2016,  p.  66-67).  Suponha  que  um  múon  seja  uma  partícula  elementar 

 sem  partes.  Esse  múon  pode  decair  em  um  elétron  e  dois  neutrinos  de  modo 

 imprevisível  .  Temos,  assim,  não  apenas  uma  mudança  de  propriedades  mantendo 51

 os  indivíduos  envolvidos,  temos  uma  mudança  radical  de  um  tipo  de  indivíduo  para 

 outros  tipos.  As  partículas  derivadas  do  decaimento  são  entidades  imprevisíveis 

 com  novas  propriedades  e  novos  poderes  causais  em  relação  ao  múon,  de  maneira 

 tal  que  poderiam  ser  caracterizadas  como  fortemente  emergentes.  Pela  definição  de 

 emergência  forte  de  Bedau,  poderíamos  falar  em  irredutibilidade  dos  poderes 

 causais  nesse  caso,  mas  não  poderíamos  falar  mais  em  superveniência  de  um  todo 

 em  relação  às  partes,  afinal,  ao  sofrer  decaimento,  o  múon  deixa  de  existir,  não  é 

 mais parte de qualquer coisa. 

 Essa  transformação  deveria  ser  rejeitada  como  um  caso  de  emergência  por 

 conta  disso?  Como  dito  no  início,  emergência  envolve  dependência  e  autonomia.  O 

 elétron  e  os  neutrinos  do  exemplo  anterior  possuem  uma  clara  dependência 

 ontológica  com  relação  ao  múon,  afinal,  eles  não  existiriam  sem  o  múon  de  origem. 

 Contudo,  o  múon  simplesmente  deixa  de  existir  após  o  decaimento,  mostrando 

 autonomia  dos  elétrons  e  neutrinos.  Bedau  desenvolveu  sua  argumentação  de 

 emergência  forte  assumindo  uma  distinção  entre  níveis  macro  e  micro  (cf.  BEDAU, 

 2002,  p.  8),  pensando  em  como  macroestados  emergem  de  microestados.  Uma 

 emergência  transformacional  não  abarca  essa  distinção,  pois  as  partículas  do 

 decaimento  não  eram  partes  do  múon,  elas  derivam  de  uma  transformação  dele. 

 Ainda  assim,  vemos  dependência  e  autonomia.  O  elétron  e  os  neutrinos  dependem 

 do  múon  do  qual  se  originam,  mas  são  poderiam  contar  como  autônomos  com 

 aspectos  próprios.  Se  a  emergência  transformacional  comentada  por  Humphreys 

 pode  se  adequar  às  cinco  doutrinas  de  Kim,  certamente  poderia  ser  classificada 

 como  o  caso  mais  forte  de  emergência  na  escala.  Não  vamos,  portanto,  considerar 

 emergência  forte  apenas  na  definição  de  Bedau,  mas  quanto  das  doutrinas 

 apresentadas por Kim podem ser atendidas. 

 Um  obstáculo  para  essa  classificação  poderia  ser  apontado  com  respeito  ao 

 nivelamento  das  entidades  participantes  do  processo.  O  decaimento  consiste  em 

 51  Trata-se  de  um  sistema  descrito  pela  teoria  quântica.  No  contexto  dessa  teoria,  o  decaimento  do 
 múon em novas partículas é um evento teoricamente imprevisível. 
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 uma  partícula  em  um  instante  t  que  se  transforma  em  várias  partículas  em  um 

 instante  t  +  1.  É  uma  mudança  diacrônica  e  não  sincrônica.  Não  deveríamos  dizer 

 que  o  elétron  e  os  neutrinos  derivados  do  decaimento  se  encontram  todos  no 

 mesmo  nível?  Isso  depende  muito  da  estrutura  de  níveis  assumida  no  estudo.  Seria 

 perfeitamente  possível  definir  que  partículas  originadas  por  decaimento  estão  em 

 um  nível  superior  a  suas  partículas  de  origem.  Como  mencionado  na  seção  3.2.1,  a 

 linguagem  dos  níveis  pode  ser  bem  mais  rica  do  que  a  típica  imagem  de  uma 

 pirâmide  ou  um  prédio  em  que  os  níveis  são  andares.  As  conexões  entre  níveis 

 podem  ser  bem  variadas.  Para  ilustrar  isso,  considere  uma  representação  do 

 exemplo  do  decaimento  do  múon  em  outras  partículas  em  termos  de  níveis  na 

 figura 2.6 a seguir. 

 Figura 2.6 

 Fonte: o autor (2020) 

 Na  figura  acima,  a  seta  representa  o  decaimento  do  múon  em  novas 

 partículas,  sua  transformação.  É  uma  relação  diacrônica,  pois  o  múon  não  coexiste 

 com  as  partículas  que  deu  origem  no  tempo  -  em  t  +  1,  temos  apenas  os  elétrons  e 

 os  neutrinos,  mas  não  temos  mais  o  múon  que  existia  em  t.  Mesmo  assim, 

 podemos  representar  essa  relação  em  um  esquema  de  níveis,  onde  o  nível  superior 

 é  habitado  por  partículas  que  surgem  a  partir  do  decaimento  de  outras  e  o  nível 

 inferior  por  partículas  que  decaem.  Penso  que  usar  um  mesmo  nível  para  tratar  de 

 interações  entre  partículas  seja  mais  viável,  mas  não  é  impossível  pensar  nesse 

 tópico  elaborando  um  esquema  que  envolva  mais  de  um  nível.  Mesmo  emergência 

 transformacional pode ser coberta aqui. 
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 Não  precisamos,  então,  assumir  estritamente  a  terminologia  de  Bedau  para 

 definir  uma  escala  de  força  de  emergência.  Poderíamos  assumir  simplesmente  uma 

 escala  de  força  em  termos  do  número  de  doutrinas  de  emergência  da  lista  de  Kim 

 que  o  sistema  atende.  Quanto  mais  itens  da  lista  o  sistema  atender,  mais  forte  será 

 o  caso  de  emergência.  A  compatibilidade  com  os  itens  da  lista,  por  sua  vez, 

 depende  do  grau  de  autonomia  que  os  aspectos  de  nível  superior  apresentam  em 

 relação  ao  nível  inferior,  uma  autonomia  que  varia  desde  apenas  apresentar  um 

 novo  nível  de  descrição  até  novos  poderes  causais.  Quanto  mais  autonomia,  mais 

 itens da lista serão satisfeitos. 

 Uma  escala  de  força  de  emergência  é  útil  para  discriminar  com  maior 

 precisão  os  diferentes  casos  de  emergência  que  se  dão  em  sistemas  variados.  A 

 classificação  de  Bedau  não  deixa  de  ser  uma  escala  de  emergência,  ainda  que 

 possa  ser  complementada  para  casos  que  vão  além  de  parte  e  todo.  Mas  o  motivo 

 para  recorrer  à  classificação  de  Bedau  como  exemplo  de  diferenciação  de  força  de 

 emergência  não  foi  apenas  ilustrativo.  O  trabalho  de  Bedau  é  particularmente 

 interessante  para  os  propósitos  deste  texto  por  tratar  exatamente  de  emergência  em 

 autômatos  celulares  (BEDAU,  2002).  Sendo  assim,  o  próximo  capítulo  é  dedicado  à 

 apresentação da noção de autômato celular. 
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 Capítulo 3 

 Autômatos Celulares 

 Os  modelos  que  serão  alvo  de  interesse  neste  trabalho  envolvem  estruturas 

 conhecidas  como  autômatos  celulares  (abreviadamente,  AC  ).  Grosso  modo,  o 52

 conceito  de  AC  envolve  uma  distribuição  espacial  e  discreta  de  unidades  mínimas 

 (ou  células)  assumindo  estados  que  podem  ser  alterados  a  partir  de  uma  regra  de 

 transição  definida  em  termos  dos  estados  de  células  vizinhas.  O  propósito  deste 

 capítulo  é  explorar  o  conceito  de  AC  e  identificar  os  problemas  de  interesse 

 filosófico  que  são  suscitados  pelo  uso  dessas  estruturas  na  prática  científica.  A 

 seção  3.1  apresenta  um  exame  panorâmico  da  história  dos  AC.  A  seção  3.2 

 descreve  as  definições  gerais  da  estrutura  de  um  AC.  As  seções  3.3  e  3.4  discutem, 

 respectivamente,  dois  exemplos  famosos  de  AC  em  uma  e  duas  dimensões.  Na 

 seção  3.5  vemos  como  AC  podem  ser  classificados  de  acordo  com  princípios 

 encontrados  nos  estudos  de  sistemas  dinâmicos.  Por  fim,  a  seção  3.6  apresenta 

 três  casos  de  aplicação  de  AC  na  prática  científica  que  serão  objeto  de  discussão 

 no decorrer do texto. 

 3.1 Apresentação histórica 

 A  origem  dos  AC  se  dá  após  a  década  de  30  do  século  passado,  um 

 contexto  marcado  pelo  desenvolvimento  de  áreas  como  teoria  da  computação 

 (TURING,  1936),  teoria  da  informação  (SHANNON;  WEAVER,  1949),  cibernética 

 (WIENER,  [1948]  1961)  e  teoria  de  sistemas  (BERTALANFFY,  [1968]  2010).  Um 

 interesse  comum  nessas  linhas  de  pesquisa  era  a  exploração  de  possibilidades 

 computacionais  visando  encontrar  uma  descrição  formal  de  processos  cognitivos  e 

 biológicos.  Em  especial,  o  matemático  húngaro  naturalizado  estadunidense  John 

 von  Neumann  (1903-1957),  responsável  por  contribuições  em  áreas  como  física, 

 economia  e  computação,  estava  envolvido  com  o  desafio  de  traçar  os  princípios 

 lógicos  por  trás  da  evolução  biológica  no  final  dos  anos  40.  Seu  desejo  era  definir 

 52  Essa  abreviação  será  usada  tanto  para  o  singular  (autômato  celular)  como  para  o  plural  (autômatos 
 celulares). 
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 abstratamente  uma  máquina  capaz  de  se  replicar,  assim  como  seres  vivos  são 

 capazes  de  gerar  versões  replicadas  de  si  mesmos  por  meio  da  transmissão  de 

 material  genético.  Em  outras  palavras,  seu  projeto  envolvia  a  ideia  de  formalizar  o 

 desenvolvimento de uma máquina capaz de gerar outras máquinas. 

 Seguindo  uma  sugestão  do  matemático  polaco  Stanislaw  Ulam  (1909-1984), 

 von  Neumann  tratou  o  problema  idealizando  uma  distribuição  espacial  de  unidades 

 discretas  ou  células  (cf.  CHOPARD;  DROZ,  1998,  p.  2).  Cada  célula  poderia  assumir 

 um  estado  pertencente  a  um  conjunto  finito  de  estados  possíveis  e  ter  esse  estado 

 modificado  de  acordo  com  uma  única  regra  atuando  em  todas  as  células  do 

 sistema.  Grosso  modo,  o  sistema  evoluiria  em  passos  discretos  de  tempo,  de  modo 

 que  o  estado  de  cada  célula  em  um  passo  t  poderia  ser  computado  com  base  em 

 seu  próprio  estado  em  relação  aos  estados  das  células  vizinhas.  Como  a  regra  atua 

 em  todas  as  células  simultaneamente,  todas  poderiam  ser  modificadas  de  modo 

 sincronizado.  Nascia  assim  um  primeiro  exemplar  de  AC.  Embora  o  autômato 

 definido  por  von  Neumann  fosse  relativamente  complexo  –  cada  célula  podia 

 assumir  29  estados  e  tinha  seu  estado  alterado  de  acordo  com  os  estados  de 

 quatro  vizinhas  (BURKS,  1970)  –  ele  cumpria  formalmente  o  papel  de  máquinas 

 capazes  de  gerar  réplicas  de  si  mesmas.  Autômatos  mais  simples  com  os  mesmos 

 propósitos  de  autorreprodução  foram  desenvolvidos  posteriormente  (e.g. 

 LANGTON,  1984;  BYL,  1989).  Os  resultados  da  pesquisa  de  von  Neumann  foram 

 publicados  postumamente  por  Arthur  Burks  (1915-2008)  na  obra  Theory  of 

 Self-reproducing  Automata  (VON  NEUMANN,  1966).  Não  demorou  muito  para  AC 

 encontrarem  aplicações  práticas.  Já  na  década  de  1950,  AC  foram  implementados 

 no  tratamento  de  imagens  –  análises  tediosas  de  figuras  poderiam  ser 

 automatizadas  com  modelos  computacionais  baseados  em  AC  capazes  de  tratar 

 simultaneamente  os  pixels  da  imagem  por  meio  de  operações  locais  (cf.  CHOPARD; 

 DROZ, 1998, p. 4). 

 Os  AC  se  tornaram  mais  populares  em  1970,  quando  o  matemático  John 

 Conway  (1937-2020)  elaborou  um  AC  em  duas  dimensões  chamado  Jogo  da  Vida  . 53

 Apesar  do  nome,  esse  AC  não  representa  nenhum  sistema  biológico  em  especial, 

 mas  seu  comportamento  revela  padrões  que  parecem  ter  “vida  própria”.  É  um 

 53  No original,  Game of Life  ou, simplesmente,  Life  . 
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 autômato  atraente  em  termos  didáticos  por  mostrar  claramente  como  estruturas 

 complicadas  podem  ser  formadas  a  partir  de  relações  simples.  O  Jogo  da  Vida  será 

 explorado  em  maiores  detalhes  no  decorrer  do  texto,  mas,  por  hora,  vale  notar  que 

 esse  autômato  foi  de  extrema  importância  para  difundir  o  tema  dos  AC  nos  círculos 

 dos  jovens  cientistas  (cf.  TOFFOLI;  MARGOLUS,  1987,  p.  10)  e  continua  influente 

 até  hoje  –  todo  livro-texto  de  AC  que  se  preze  citará  o  Jogo  da  Vida.  O  escritor 

 científico  americano  Martin  Gardner  (1914–2010)  foi  um  dos  maiores  divulgadores 

 do Jogo da Vida para o público em geral (e.g. GARDNER, 1970). 

 No  início  da  década  de  1980,  o  físico  Stephen  Wolfram  começou  a  estudar 

 em  detalhes  as  propriedades  de  AC  unidimensionais  e  explorar  suas  capacidades 

 de  aplicação  em  diferentes  áreas  (WOLFRAM,  1983).  De  fato,  o  interesse  dos  físicos 

 por  AC  começou  a  crescer  amplamente  a  partir  da  década  de  80  do  século  passado 

 (cf.  ILACHINSKI,  2001,  p.  xxviii).  Dos  anos  80  em  diante,  AC  foram  difundidos  o 

 suficiente  para  encontrar  uma  série  de  aplicações  não  apenas  em  física,  mas 

 também  em  química,  biologia,  economia,  sociologia  e  muito  mais.  Em  1984, 

 especialmente,  foi  fundado  o  Santa  Fe  Institute  (SFI),  um  centro  de  pesquisas 

 pioneiro  na  área  de  sistemas  complexos,  um  campo  que,  como  veremos  ao  longo 

 do trabalho, abarca diversas aplicações de AC. 

 Comentar  detidamente  cada  uma  dessas  aplicações  exigiria  um  trabalho  à 

 parte  ,  porém,  vale  a  pena  destacar  que  alguns  estudos  nesse  campo  chegaram  ao 54

 extremo  de  sugerir  a  ideia  de  que  o  próprio  universo  físico  seria  um  AC.  Para 

 autores  como  Edward  Fredkin,  a  natureza  fundamental  do  espaço  e  tempo  é 

 discreta,  de  tal  modo  que  as  transformações  ocorridas  nas  unidades 

 espaço-temporais  básicas  podem  ser  descritas  por  algum  modelo  de  AC  (cf. 

 FREDKIN,  2003).  Antes  de  Fredkin,  o  engenheiro  Konrad  Zuse  (1910-95)  também 

 considerava  a  ideia  de  que  o  espaço  pode  ser  constituído  por  partições  discretas 

 que  alteram  seus  estados  ao  longo  da  passagem  do  tempo,  o  que  foi  chamado  por 

 ele  de  “Espaço  Calculante”  (  Calculating  Space  )  (ZUSE,  1970).  Por  sinal,  essas 55

 55  No original alemão,  Rechnender Raum  . 

 54  Para  uma  exposição  realmente  detalhada  a  respeito  de  AC  e  suas  aplicações,  conferir  Ilachinski 
 (2001), Wolfram (2002) e Schiff (2008), três das obras mais completas sobre o assunto. 
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 ideias  são  de  grande  interesse  filosófico,  pois  sugerem  uma  ontologia  digital  para  a 

 realidade física  . 56

 Novamente,  muito  mais  poderia  ser  dito  sobre  a  evolução  das  aplicações  de 

 AC  nas  últimas  décadas,  mas,  como  já  mencionado,  detalhar  isso  exigiria  um 

 espaço  enorme.  Por  isso,  não  nos  deteremos  muito  nos  detalhes  históricos.  Essa 

 breve  recapitulação  já  permite  compreender  a  importância  de  AC  em  diversos 

 setores de pesquisa, da física à ciência da computação. 

 3.2 Definições gerais 

 Ilachinski  (2001,  p.  5)  define  informalmente  AC  como  uma  classe  de  sistemas 

 matemáticos,  com  estrutura  espacial  e  temporal  discreta,  caracterizados  por 

 interações  locais  e  uma  forma  inerentemente  paralela  de  evolução.  Há  diversos  AC 

 possíveis,  mas  eles  tendem  a  obedecer  cinco  características  básicas  (ILACHINSKI, 57

 2001, p. 5): 

 i.  Distribuição  de  células  :  a  base  do  sistema  envolve  uma  distribuição  de 

 objetos mínimos denominados células em uma, duas, três até n dimensões. 

 ii.  Homogeneidade  :  todas  as  células  são  equivalentes  em  seu  formato.  Não 

 há  restrições  quanto  à  forma  geométrica  das  células  (em  um  AC  de  duas  dimensões 

 cada célula poderia ter formato triangular, retangular ou hexagonal, por exemplo). 

 iii.  Estados discretos  : cada célula pode assumir um  estado por vez entre uma 

 quantidade finita de estados possíveis. 

 iv.  Interações  locais  :  cada  célula  possui  uma  relação  de  vizinhança  local  com 

 uma ou mais das outras células presentes na distribuição. 

 v.  Dinâmica  discreta  :  em  cada  unidade  discreta  de  tempo  nesse  sistema, 

 cada  célula  atualiza  seu  estado  atual  de  acordo  com  regras  de  transição  que  levam 

 em  conta  os  estados  da  célula  e  de  suas  vizinhas.  O  mais  comum  é  que  uma  única 

 57  É  possível  pensar  no  que  ocorre  se  mudamos  uma  ou  mais  dessas  características,  como  células 
 não-homogêneas,  células  interagindo  não-localmente  com  vizinhas  não-adjacentes,  atualização  não 
 sincronizada  das  células,  espaço  das  células  não-euclidiano,  diferentes  níveis  de  escala  com  regras 
 próprias, etc. Ilachinski (2001) examina com mais cuidado algumas dessas variações. 

 56  Para  mais  detalhes,  ver  Beraldo-de-Araújo  e  Baravalle  (2017).  Esse  tema  também  aparece  em 
 minha  dissertação  de  mestrado  (DIAS,  2017),  onde  comentei  em  que  sentido  uma  ontologia  digital 
 como a proposta por Fredkin pode ser interpretada como uma filosofia reducionista. 
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 regra  atue  para  todas  as  células,  mas  não  seria  impossível  definir  diferentes  regras 

 para  diferentes  células.  Essa  regra  de  transição  pode  ser  determinística  (o  estado  de 

 uma  célula  em  uma  certa  relação  de  vizinhança  só  pode  ser  modificado  para  um 

 único  estado)  ou  estocástica  (o  estado  de  uma  célula  em  uma  certa  relação  de 

 vizinhança  não  é  modificado  para  um  único  estado,  mas  pode  assumir  um  entre 

 diferentes estados possíveis de acordo com uma função de probabilidade). 

 A  intuição  por  trás  de  AC  pode  ser  ilustrada  por  um  jogo  de  tabuleiro. 

 Imagine  um  tabuleiro,  como  um  tabuleiro  de  xadrez  com  64  casas  organizadas  em 

 oito  colunas  e  oito  linhas.  Considere  que  cada  casa  pode  estar  vazia  ou  com  um 

 grão  de  feijão.  Temos,  então,  dois  estados  possíveis  para  cada  casa:  vazia  ou 

 contendo  um  grão.  Imagine  uma  distribuição  inicial  de  grãos  de  feijão  nesse 

 tabuleiro.  Começamos  o  jogo  com  uma  distribuição  qualquer,  incluindo  as 

 possibilidades  em  que  o  tabuleiro  está  totalmente  vazio  ou  totalmente  repleto  de 

 grãos.  A  partir  disso,  iniciamos  a  primeira  rodada  do  jogo  aplicando  o  seguinte 

 algoritmo:  para  cada  casa,  conte  se  há  menos  do  que  dois  feijões  em  todas  as 

 casas  imediatamente  adjacentes  (oito,  caso  a  casa  avaliada  não  esteja  nas  bordas 

 do  tabuleiro,  ou  menos  do  que  oito,  caso  esteja  na  borda).  Se  sim,  a  casa  deve  ficar 

 vazia  na  próxima  rodada.  Se  não,  a  casa  deve  ter  um  grão  na  próxima  rodada. 

 Repita isso no próximo passo. 

 Esse  é  um  jogo  que  reproduz  exatamente  a  estrutura  de  um  AC,  obedecendo 

 as  cinco  características  propostas  por  Ilachinski.  Há  uma  distribuição  de  casas  no 

 tabuleiro  (primeira  característica),  as  casas  são  equivalentes  em  formato  geométrico 

 (segunda  característica),  cada  casa  só  pode  estar  vazia  ou  preenchida  com  um  grão 

 de  feijão  por  rodada  (terceira  característica),  cada  casa  mudará  seu  estado  de 

 acordo  com  as  casas  imediatamente  adjacentes  (quarta  característica)  e,  por  fim, 

 em  cada  rodada  do  jogo  temos  um  algoritmo  que  determina  qual  deve  ser  o 

 próximo  estado  de  cada  casa  dependendo  dos  estados  das  casas  vizinhas  (quinta 

 característica). 

 Também  é  possível  oferecer  uma  definição  menos  informal  de  AC.  Digo 

 “menos  informal”,  pois  AC  podem  ser  definidos  com  diferentes  graus  de  formalismo, 
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 passando  por  temas  como  teoria  de  conjuntos,  teoria  da  computação  e  topologia  . 58

 Para  os  propósitos  deste  trabalho,  a  definição  proposta  por  Weimar  (1998)  será 

 suficiente. De acordo com Weimar, sejam: 

 ●  Uma grade regular  ,  cujos elementos são células.  𝐿 

 ●  Um conjunto finito de estados  .  𝑆 

 ●  Um  conjunto  de  vizinhança  finito  de  tamanho  ,  tal  que  𝑁  𝑛    =     𝑁    | |

∀ 𝑐     ∈     𝑁 ,    ∀ 𝑟     ∈     𝐿 :     𝑟    +     𝑐     ∈     𝐿 .

 ●  Uma função de transição  𝑓 :  𝑆 
 𝑛 

→  𝑆 .    

 A  partir  disso,  um  AC  é  definido  como  uma  quádrupla  .  Para  fins  𝐿 ,     𝑆 ,     𝑁 ,     𝑓 { }

 de maior esclarecimento, essas noções são interpretadas a seguir  . 59

 Uma  grade  regular  (  regular  grid  )  pode  ser  entendida  como  a  tesselação  de 

 um  espaço  d-dimensional  por  objetos  geométricos  congruentes  .  No  contexto  de 60

 AC,  esses  objetos  congruentes  são  as  células  do  autômato.  No  caso  de  uma  grade 

 regular  retangular  infinita  temos  retângulos  congruentes  cobrindo  completamente 

 um  plano  (espaço  bidimensional),  mas  um  AC  definido  para  esse  número  de 

 dimensões  também  poderia  usar  grades  bidimensionais  formadas  por  outros  tipos 

 de  objetos,  como  losangos  ou  hexágonos.  A  figura  3.1  abaixo  representa 

 graficamente partes de uma grade retangular e de uma grade hexagonal. 

 60  Liseikin  (1999,  p.  2)  usa  uma  definição  semelhante  ao  considerar  uma  grade  como  uma  coleção 
 algoritmicamente descrita de volumes padrões n-dimensionais cobrindo uma dada região. 

 59  Noções básicas de teoria de conjuntos e lógica de primeira ordem serão pressupostas. 

 58  Alguns  também  tratam  AC  em  termos  de  teoria  de  grupos  (e.g.  CECCHERINI-SILBERSTEIN; 
 COORNAERT, 2010). 
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 Figura 3.1 

 Fonte:  http://mathworld.wolfram.com/Grid.html  . Acesso  em: 21 de maio de 

 2019. 

 Embora  a  grade  possa  ser  infinita,  também  pode  apresentar  tamanho  finito  e 

 pode  se  deslocar  por  translação  em  qualquer  uma  das  dimensões  do  espaço  em  𝑑 

 que se encontra. 

 O  conjunto  é  o  conjunto  dos  estados  que  cada  célula  pode  assumir.  A  𝑆 

 intuição  apresentada  na  visão  informal  é  que  cada  célula  pode  assumir  um  único 

 estado  em  cada  instante  discreto  de  tempo.  Para  capturar  essa  ideia,  podemos 

 definir  uma  função  de  configuração  auxiliar  para  cada  instante  ,  onde  ℕ  é  o  𝐶  𝑡     ∈     ℕ    

 conjunto  dos  números  naturais.  Essa  função  associa  cada  célula  de  a  um  estado  𝐿  𝑆 

 .  Assim,  teremos  para  um  instante  como  uma  função  .  Podemos,  assim,  𝐶  𝑡  𝐶 
 𝑡 
:     𝐿 →  𝑆 

 compreender  a  função  de  transição  em  termos  dessa  função  de  configuração,  tal  𝑓 

 que  trocará  por  uma  nova  função  de  configuração  em  que  𝑓  𝐶 
 𝑡 

 𝐶 
 𝑡    +    1 

 ,  onde  denota  o  conjunto  de  células  vizinhas  𝐶 
 𝑡    +    1 

=     𝑓    (   {    𝐶 
 𝑡 
   ( 𝑖 )    |     𝑖     ∈     𝑁    ( 𝑟 )   }   )  𝑁    ( 𝑟 )   

 de  ,  tal  que  pode  se  aplicar  a  qualquer  célula  𝑟  𝑁    ( 𝑟 )   = {    𝑖     ∈     𝐿     |       ( 𝑟    −     𝑖 )    ∈     𝑁    }. 𝑁    ( 𝑟 )

 da  grade,  de  modo  que  toda  célula  terá  um  número  de  vizinhas  em  cada  uma  𝑟  𝑛  𝑡 ,

 com  um  estado  atribuído  por  .  Assim,  tomará  como  argumento  os  estados  𝐶 
 𝑡 

 𝑓  𝑛 

 dessas  vizinhas  e  associará  a  algum  estado  de  que  a  célula  assumirá  em  𝑆  𝑟  𝑡    +     1 

 pela função de configuração  𝐶 .

 Não  é  difícil  notar  que  essa  definição  menos  informal  reflete  as  características 

 da  definição  mais  informal  mencionada  acima.  A  grade  regular  envolve  uma 

 distribuição  de  células  homogêneas,  englobando  as  duas  primeiras  características. 

 O  conjunto  finito  de  estados  corresponde  à  terceira  característica.  As  interações 
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 locais  da  quarta  característica  correspondem  à  aplicação  da  função  local  em  todas 

 as  células  e  a  dinâmica  discreta,  a  última  característica,  está  contemplada  no 

 entendimento  da  função  local  em  termos  das  funções  de  configuração  que 

 envolvem instantes discretos de tempo. 

 Essas  definições  se  tornam  mais  claras  quando  consideramos  alguns 

 exemplos  clássicos  de  AC,  a  saber,  AC  Elementares  e  o  Jogo  da  Vida,  tópicos  das 

 duas próximas seções. 

 3.3 Autômatos Celulares Elementares 

 Os  casos  mais  simples  de  AC  pertencem  à  família  dos  AC  Elementares.  As 

 propriedades  e  aplicações  desses  AC  foram  estudadas  em  profundidade, 

 principalmente  por  Wolfram  (e.g.  1983,  1984,  2002).  Um  AC  Elementar  é  um  AC 

 unidimensional  no  qual  as  células  podem  ser  representadas  por  uma  sequência 

 infinita  horizontal  ou  vertical  de  quadrados  homogêneos,  conforme  mostrado  na 

 figura 3.2 abaixo. 

 Figura 3.2 

 Fonte: o autor 

 Desse  modo,  cada  célula  pode  ser  associada  a  um  dos  quadrados  da  fileira 

 horizontal  ou  vertical.  A  grade,  nesse  caso,  é  uma  distribuição  de  quadrados  finita 

 ou  infinita.  No  caso  da  figura  3.2,  as  reticências  indicam  que  a  distribuição  é  infinita 

 em ambos os sentidos. 
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 Em  um  AC  Elementar,  cada  célula  possui  dois  estados  possíveis. 

 Usualmente,  podemos  associar  esses  estados  aos  números  inteiros  0  e  1,  de  modo 

 que  .  Graficamente,  podemos  representar  uma  célula  no  estado  0  como  𝑆    =    { 0 ,     1 }

 um  quadrado  em  branco  e  uma  célula  no  estado  1  como  um  quadrado  preenchido. 

 A figura 3.3 a seguir ilustra as duas possibilidades de estado para cada célula. 

 Figura 3.3 

 Fonte: o autor 

 Com  respeito  à  vizinhança,  cada  célula  possui  uma  vizinhança  de  três 

 células:  a  própria  célula  e  suas  duas  vizinhas  adjacentes.  O  conjunto  de  vizinhança 

 da  definição  da  seção  anterior,  portanto,  seria  um  conjunto  de  tamanho  .  A  𝑛    =     3 

 figura  3.4  a  seguir  ilustra  graficamente  a  vizinhança  de  um  AC  Elementar.  A  figura 

 apresenta  três  células,  nas  quais  a  célula  central  é  a  célula  de  interesse  tendo  a  si 

 mesma  e  as  células  adjacentes  à  esquerda  e  à  direita  como  vizinhas.  Também 

 poderíamos  dizer  que  a  célula  possui  uma  vizinhança  de  raio  (  range  )  ,  já  que,  𝑟    =     1 

 além de si mesma, considera uma célula de cada lado como sua vizinha. 

 Figura 3.4 

 Fonte: o autor 

 Para  uma  distribuição  infinita  de  células  não  temos  o  problema  de  uma  célula 

 sem  alguma  das  duas  vizinhas  adjacentes.  No  entanto,  como  mencionado  na  seção 

 3.2,  é  possível  definir  um  AC  com  uma  distribuição  finita.  Nesse  caso,  é  necessário 

 estabelecer  certas  condições  para  manter  as  células  nas  extremidades  da 
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 distribuição  unidimensional  com  uma  vizinhança  de  três  células.  Ao  discorrer  sobre 

 AC  Elementares,  Schiff  (2008,  p.  48-9)  lista  três  possíveis  condições  de  contorno 

 para  as  extremidades.  A  primeira  delas  seria  uma  condição  periódica,  na  qual  a 

 célula  na  extremidade  direita  é  encarada  como  vizinha  da  célula  na  extremidade 

 esquerda  –  seria  como  fechar  a  fileira  de  células  em  um  anel.  A  segunda  seria  uma 

 condição  reflexiva,  na  qual  as  células  das  extremidades  são  repetidas  ou  contadas 

 duas  vezes  para  completar  a  vizinhança.  Por  fim,  uma  terceira  condição  seria  a 

 condição  fixa,  em  que  células  fora  da  distribuição  e  não  afetadas  pelas  funções 

 locais  de  transição  são  incluídas  nas  extremidades  para  servirem  de  vizinhas  fixas 

 para as células extremas. 

 Por  fim,  temos  as  funções  locais  de  AC  Elementares.  Com  uma  vizinhança 

 de  três  células  (  ),  cada  uma  podendo  assumir  dois  estados,  há  um  total  de  𝑛    =     3 

 oito  triplas  no  domínio  da  função  local  de  um  AC  Elementar.  Essa  função  é  𝑓 

 aplicada  ao  conjunto  de  estados  possíveis,  no  caso,  um  conjunto  com  apenas  dois 

 elementos.  Assim,  podemos  definir  funções  que  relacionam  um  domínio  de  oito 

 elementos  com  um  contradomínio  de  dois  elementos.  Como  as  funções  de  AC 

 Elementares  são  determinísticas  (há  apenas  um  estado  de  saída  possível  para  as 

 funções  de  transição)  temos  uma  totalidade  de  256  funções  locais  e,  portanto, 

 temos  256  AC  Elementares  distintos.  Um  outro  modo  de  entender  isso  é  notar  que 

 se  temos  oito  possibilidades  de  argumento  para  a  função  e  cada  possibilidade  pode 

 ser  associada  a  0  ou  a  1,  então  podemos  associar  cada  função  local  a  um  número 

 binário  (cf.  WOLFRAM,  1983,  p.  603).  Assim,  se  uma  função  ligar  todas  as  triplas  em 

 seu  domínio  ao  estado  0,  por  exemplo,  temos  uma  função  local  rotulada  por 

 00000000  ou  Regra  0.  Wolfram,  que  estudou  detalhadamente  AC  Elementares, 

 chama  cada  função  local  possível  na  estrutura  de  um  AC  Elementar  de  regra. 

 Usando  a  rotulação  por  números  binários  não  é  difícil  entender  que  temos  256 

 regras  possíveis,  da  Regra  0  a  Regra  255.  A  figura  3.5  a  seguir  ilustra  a 

 correspondência  entre  triplas  e  estado  de  saída  de  uma  dessas  regras,  mais 

 precisamente, a Regra 90 (01011010). 
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 Figura 3.5 

 Fonte: BERTO; TAGLIABUE, 2017. Acesso em 21 de maio de 2019. 

 A  figura  3.5  mostra  oito  imagens,  uma  para  cada  possibilidade  de  vizinhança, 

 e,  para  cada  uma  dessas  possibilidades,  o  estado  que  a  célula  assumirá 

 especificamente  na  Regra  90.  Outras  regras  terão  outras  correspondências.  Como 

 mencionado  na  seção  3.2,  a  função  local  (ou  regra  de  transição,  para  usar  a 

 terminologia  de  Wolfram)  se  aplica  a  todas  as  células  do  AC.  Dada  uma  distribuição 

 de  células  em  um  AC  Elementar  assumindo  determinados  estados,  a  função  local 

 permite  que  algumas  ou  mesmo  todas  as  células  alterem  seus  respectivos  estados. 

 Sendo  assim,  é  possível  implementar  um  algoritmo  em  que  cada  etapa  envolva 

 alterar  os  estados  das  células  de  acordo  com  a  função  local.  Esse  algoritmo  nos 

 permite  acompanhar  visualmente  o  desenvolvimento  dos  estados  de  todas  as 

 células  em  instantes  discretos  de  tempo.  Considere  a  Regra  90  como  exemplo.  Se 

 partirmos  de  uma  situação  inicial  de  21  células  em  que  apenas  uma  delas  esteja  no 

 estado  1  (o  que,  novamente,  podemos  representar  por  um  quadrado  preenchido), 

 após  nove  iterações  de  mudança  de  estado  em  cada  célula  obedecendo  a  Regra 

 90,  teremos  uma  evolução  temporal  da  distribuição  de  células  conforme  a  figura  3.6 

 a seguir. 

 Figura 3.6 

 Fonte: emergentmind.com. Acesso em 21 de maio de 2019. 
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 Na  figura  3.6,  temos  a  distribuição  espacial  das  células  na  direção  horizontal 

 e  a  evolução  temporal  do  AC  na  direção  vertical.  Quando  todo  o  desenvolvimento 

 espaço-temporal  do  AC  é  contemplado,  um  certo  padrão  coletivo  pode  ser 

 identificado.  Se  um  número  ainda  maior  de  etapas  do  algoritmo  e  de  células  na 

 distribuição  inicial  for  levado  em  conta,  esse  padrão  se  torna  ainda  mais  evidente.  A 

 figura 1.7 abaixo mostra a mesma situação com mais células e mais etapas. 

 Figura 3.7 

 Fonte: emergentmind.com. Acesso em: 21 de maio de 2019. 

 O  padrão  originado  pelas  iterações  sucessivas  da  função  local  característica 

 da  Regra  90  se  aproxima  de  um  triângulo  de  Sierpinski  (WOLFRAM,  1983,  p.  606), 

 uma  estrutura  fractal  conhecida  em  estudos  de  sistemas  complexos.  Um  triângulo 

 de  Sierpinski  poderia  ser  definido  em  termos  de  outros  algoritmos.  Uma  descrição 

 informal  de  um  desses  algoritmos  seria  começar  de  um  triângulo  equilátero,  dividi-lo 

 em  quatro  triângulos  equiláteros  menores,  remover  o  triângulo  equilátero  central  e 

 repetir  o  mesmo  procedimento  para  os  triângulos  remanescentes.  No  caso  da  Regra 

 90,  obtemos  esse  padrão  semi-fractal  aplicando  a  regra  de  transição  em  todas  as 61

 células  e  representando  graficamente  os  estados  de  todas  as  células  consideradas 

 em  cada  instante  de  tempo  discreto.  Há,  portanto,  uma  diferença  no  padrão  local  e 

 61  “Semi-fractal”, pois, a rigor, um padrão fractal manteria uma semelhança de escala  ad infinitum  . 
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 no  padrão  global  do  AC.  Se  considerarmos  o  que  acontece  em  cada  célula 

 individualmente  (padrão  local),  temos  apenas  alterações  eventuais  em  seu  estado 

 ao  longo  do  tempo.  Porém,  se  considerarmos  o  que  acontece  com  todas  as  células 

 simultaneamente  (padrão  global),  é  possível  identificar  um  outro  padrão.  No  caso  da 

 Regra  90,  encontramos  o  que  lembra  um  triângulo  de  Sierpinski.  Se  outras  regras 

 fossem  aplicadas  ou  estados  distintos  fossem  definidos  para  as  células  nas 

 condições  iniciais,  outros  padrões  poderiam  ser  encontrados.  No  Apêndice,  são 

 mostrados  os  padrões  globais  de  todas  as  256  regras  de  AC  Elementar  aplicadas 

 para distribuições iniciais com uma única célula em estado 1 (preenchido). 

 Wolfram  (1984,  p.  5)  estudou  a  evolução  de  diferentes  padrões  globais  de  AC 

 Elementares  com  condições  iniciais  aleatórias  de  distribuição  de  estados  para  todas 

 as  regras.  Como  resultado,  ele  percebeu  que  esses  padrões,  embora  sejam 

 distintos  em  seus  detalhes,  podem  ser  qualitativamente  separados  em  quatro 

 classes  principais.  Exemplos  de  padrões  globais  para  cada  uma  dessas  classes  são 

 apresentados  na  figura  3.8  abaixo  –  mais  uma  vez,  mantendo  a  direção  horizontal 

 como  a  distribuição  espacial  e  a  direção  vertical  como  a  dimensão  temporal  do  AC. 

 Na  figura  3.8,  da  esquerda  para  a  direita,  temos  as  quatro  classes  de  Wolfram: 

 Classe 1, Classe 2, Classe 3 e Classe 4. 

 Figura 3.8 

 Fonte: WOLFRAM, 2002, p. 231. 

 A  Classe  1  é  um  tipo  de  padrão  que  converge  rapidamente  para  uma 

 distribuição  uniforme  dos  estados  das  células.  No  exemplo  apresentado  na  figura 

 3.8,  todas  as  células,  após  poucas  iterações,  assumiram  o  estado  1  e 
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 permaneceram  assim  no  restante  de  toda  a  evolução  temporal.  A  Regra  255  (ver 

 Apêndice) é uma das regras que se enquadra nessa classe. 

 Regras  dentro  da  Classe  2  podem  gerar  uma  padrão  final  uniforme  ou  um 

 ciclo  entre  diferentes  padrões  finais  dependendo  das  configurações  iniciais.  No 

 exemplo  dado  na  figura  3.8  vemos  que  muitas  células  alternam  seus  estados  com 

 uma  periodicidade  regular.  A  Regra  108  (ver  Apêndice)  é  um  exemplo  de  regra  que 

 cabe nessa classe. 

 Na  Classe  3  temos  um  comportamento  mais  complicado  e  estruturas  na 

 distribuição  espaço-temporal  que  não  parecem  seguir  uma  regularidade  geral,  ainda 

 que  algumas  regularidades  locais  sejam  perceptíveis  em  algumas  regiões.  Como 

 sugere  a  figura,  não  conseguimos  detectar  facilmente  uma  uniformidade  no 

 comportamento  das  células  no  decorrer  do  tempo.  Por  outro  lado,  essa  falta  de 

 regularidade  pode  gerar  padrões  globais  interessantes,  como  o  triângulo  de 

 Sierpinski  comentado  acima,  gerado  pela  Regra  90,  um  exemplo  de  regra  de  Classe 

 3. 

 Por  fim,  a  Classe  4  apresenta  uma  mistura  de  regularidade  e  irregularidade. 

 Se  nas  regras  de  Classe  2,  a  regularidade  predomina  e,  nas  regras  de  Classe  3,  a 

 irregularidade  predomina,  a  Classe  4  possui  tanto  regularidade  e  irregularidade 

 identificáveis.  No  exemplo  da  figura,  é  possível  notar  no  quadro  mais  à  direita  que 

 há  intervalos  de  regularidade,  mas  também  muitos  intervalos  irregulares.  A  Regra 

 110 (ver apêndice) é um exemplo de regra que cabe na Classe 4. 

 Vale  notar  que  algumas  vezes  as  regras  apresentam  padrões  que  poderiam 

 enquadrar  a  regra  em  mais  de  uma  classe.  A  figura  3.9  a  seguir  ilustra  quatro  casos 

 em que isso acontece. 

 Figura 3.9 

 Fonte: WOLFRAM, 2002, p. 240. 
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 Examinando  a  figura  3.9  da  esquerda  para  a  direita,  Wolfram  (2002,  p.  240) 

 comenta  que  o  primeiro  padrão  poderia  ser  enquadrado  na  classe  2  ou  na  classe  4 

 (possui  estruturas  regulares  periódicas,  mas  também  apresenta  algumas 

 irregularidades  em  meio  à  regularidade).  O  segundo  padrão  poderia  ser  enquadrado 

 na  classe  3  ou  na  classe  4  (apresenta  muita  irregularidade,  mas  possui  uma 

 quantidade  razoável  de  regularidade  em  uma  certa  perspectiva).  O  terceiro  padrão 

 poderia  ser  incluído  nas  classes  2  ou  3  (novamente,  estruturas  periódicas,  mas 

 possui  uma  quantidade  razoável  de  irregularidade).  Já  o  último,  poderia  ser 

 classificado  como  1,  2  ou  3  (parece  ter  periodicidade  na  regularidade,  mas  ainda 

 apresenta  muita  irregularidade  em  várias  regiões  e,  na  parte  inferior,  parece  ter 

 assumido  uma  uniformidade).  Não  obstante,  segundo  Wolfram  (2002,  p.  240),  esses 

 casos  limítrofes  são  raros  e,  na  maioria  das  vezes,  é  possível  identificar  a  classe  da 

 regra sem ambiguidade. 

 3.4 O Jogo da Vida 

 Como  dito  na  seção  anterior,  a  classificação  de  Wolfram  não  vale  apenas 

 para  AC  Elementares.  Ela  pode  se  aplicar  a  qualquer  AC,  já  que  todo  AC  é  um 

 sistema  dinâmico.  No  domínio  de  AC  bidimensionais,  por  exemplo,  temos  um  AC  de 

 classe  4  particularmente  interessante  popularmente  conhecido  como  Jogo  da  Vida. 

 É  um  caso  de  AC  tão  popular  que  simplesmente  não  tem  como  ignorá-lo.  Qualquer 

 texto  de  AC  que  se  preze  deve  dizer  algo  sobre  o  Jogo  da  Vida  e  o  usaremos  como 

 nosso  segundo  exemplo  nesta  seção.  Além  disso,  do  ponto  de  vista  didático,  a 

 regra  do  Jogo  da  Vida  é  relativamente  simples  de  ser  explicada  de  modo  informal  e 

 o  comportamento  global  do  autômato  proporciona  um  apelo  visual  que  torna  a 

 intuição de AC ainda mais clara. 

 O  Jogo  da  Vida  foi  desenvolvido  pelo  matemático  John  Conway  e 62

 popularizado  pelo  escritor  Martin  Gardner  nos  anos  70  do  século  passado  (cf. 

 GARDNER,  1970;  POUNDSTONE,  1985;  ILACHINSKI,  2001).  Conway  queria 

 desenvolver  um  jogo  que  seria  “tão  imprevisível  quanto  possível,  ainda  que  com  as 

 62  Talvez  fosse  mais  correto  dizer  “descoberto”,  já  que  o  Jogo  da  Vida  é  simplesmente  uma  das  várias 
 regras possíveis para um AC bidimensional de dois estados e nove células na vizinhança. 
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 regras  mais  simples  possíveis”  (cf.  POUNDSTONE,  1985,  p.  25).  Embora  seja 

 chamado  de  jogo,  não  há  um  vencedor  ou  perdedor.  O  único  papel  do  jogador  é 

 estabelecer  alguma  condição  inicial  para  as  células.  Uma  vez  estabelecido  o  padrão 

 inicial,  a  regra  do  programa  se  encarregará  de  definir  os  padrões  futuros.  Do  nosso 

 ponto  de  vista,  interagir  com  o  Jogo  da  Vida  estaria  mais  próximo  de  assistir  a  uma 

 animação do que jogar um  videogame  (cf. POUNDSTONE,  1985, p. 24). 

 Esse  “jogo”  é  um  AC  bidimensional  definido  na  topologia  de  uma  grade 

 regular  retangular  com  uma  função  local  determinística.  No  que  diz  respeito  aos 

 estados,  assim  como  no  caso  dos  AC  Elementares,  temos  apenas  dois:  Viva  e 

 Morta.  Novamente,  podemos  representar  as  células  por  quadrados,  de  modo  que 

 um  quadrado  preenchido  representa  uma  célula  viva  e  um  quadrado  em  branco 

 representa uma célula morta, como na figura 3.3 da seção anterior. 

 Com  relação  à  vizinhança,  cada  célula  possui  uma  vizinhança  de  nove 

 células,  contando  com  ela  mesma.  Graficamente,  a  vizinhança  de  uma  determinada 

 célula  seria  composta  por  essa  célula  e  as  oito  células  ao  seu  redor.  A  figura  3.10  a 

 seguir ilustra essa vizinhança. 

 Figura 3.10 

 Fonte: o autor 

 Na  literatura  técnica  em  AC  bidimensionais,  essa  vizinhança  de  nove  células 

 quadradas  é  chamada  de  “  vizinhança  de  Moore  ”  (SCHIFF,  2008,  p.  90;  ILACHINSKI, 

 2001,  p.  116-117).  No  Jogo  da  Vida,  o  estado  da  célula,  bem  como  os  estados  de 

 todas  as  células  que  a  cercam,  são  necessários  para  a  mudança  de  estado  pela 

 função  local.  Mais  uma  vez,  se  a  grade  regular  for  infinita  não  há  necessidade  de  se 

 preocupar  com  células  sem  vizinhas.  Porém,  caso  a  grade  seja  finita,  certas 
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 condições  podem  ser  definidas.  Assim  como  no  caso  das  células  das  extremidades 

 nos  AC  Elementares  em  grade  finita  mencionados  na  seção  anterior,  essas 

 condições  podem  ser  fixas,  reflexivas  ou  periódicas.  No  caso  de  um  AC 

 bidimensional  como  o  Jogo  da  Vida,  uma  condição  periódica  tornaria  todas  as 

 células  na  extremidade  direita  da  grade  vizinhas  de  todas  as  células  na  extremidade 

 esquerda  da  grade,  bem  como  tornaria  todas  as  células  na  extremidade  superior 

 vizinhas  das  células  na  extremidade  inferior,  fechando  assim  uma  topologia  toroidal 

 (cf. SCHIFF, 2008, p. 94). 63

 Informalmente  ,  a  função  local  do  Jogo  da  Vida  equivale  às  seguintes 64

 condições:  (i)  se  uma  célula  possuir  exatamente  três  vizinhas  vivas  além  de  si 

 mesma,  então  ela  assume  o  estado  viva  no  próximo  instante  (geração);  (ii)  se  uma 

 célula  possuir  exatamente  duas  vizinhas  vivas  além  de  si  mesma,  então,  no  próximo 

 instante,  ela  permanecerá  no  estado  em  que  se  encontra  -  viva  se  estava  viva  ou 

 morta  se  estava  morta;  (iii)  se  uma  célula  possuir  menos  de  duas  vizinhas  vivas  além 

 de  si  mesma  ou  mais  do  que  três  vizinhas  vivas  além  de  si  mesma,  então  ela 

 assume o estado morta no próximo instante. 

 É  possível  imaginar  essa  regra  em  termos  de  uma  analogia  com  colônias  de 

 organismos  (cf.  POUNDSTONE,  1985,  p.  26).  Com  base  nessa  analogia,  as  células 

 do  AC  seriam  como  criaturas  que  morreriam  por  isolamento  (quando  possuem 

 apenas  uma  ou  nenhuma  vizinha  viva)  ou  por  superpopulação  (quando  possuem 

 mais  do  que  três  vizinhas  vivas),  mas,  por  outro  lado,  podem  sobreviver  com 

 exatamente  duas  vizinhas  vivas  e,  com  exatamente  três  vizinhas  vivas,  uma  nova 

 criatura  poderia  nascer.  Essa  analogia  ajuda  a  compreender  o  nome  do  jogo:  há 

 uma  semelhança  com  o  modo  de  desenvolvimento  de  populações  de  seres  vivos, 

 ainda  que  o  Jogo  da  Vida  não  tenha  sido  trabalhado  por  Conway  com  a  pretensão 

 de simular nenhum ser vivo em especial. 

 Assim  como  ocorre  nos  AC  Elementares,  a  função  local  correspondente  ao 

 Jogo  da  Vida  pode  ser  implementada  como  um  algoritmo  e  o  desenvolvimento  de 

 64  Nosso  propósito  em  descrever  o  Jogo  da  Vida  é  principalmente  apresentá-lo  como  exemplo,  então 
 não  nos  preocuparemos  em  detalhar  o  formalismo  da  regra.  Todavia,  uma  definição  mais  formal 
 pode ser encontrada em Ilachinski (2001, p. 130-131). 

 63  Em termos menos técnicos, uma topologia toroidal é a mesma topologia de uma rosquinha (  donut  ). 
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 seus  estados  pode  ser  acompanhado  etapa  por  etapa.  Novamente,  há  padrões 

 diferenciados  que  podem  ser  encontrados  quando  examinamos  as  transições  de 

 estado  ocorrendo  sincronicamente.  Mais  uma  vez,  temos  uma  diferença  no 

 comportamento  local  e  no  comportamento  global  das  células.  Globalmente,  são 

 perceptíveis  padrões  que  parecem  objetos  com  uma  dinâmica  própria  se 

 desenvolvendo no decorrer do tempo. Vejamos alguns exemplos a seguir. 

 Um  dos  padrões  mais  simples  é  o  blinker  (cf.  POUNDSTONE,  1985,  p.  27). 

 Um  padrão  blinker  é  formado  por  três  células  vivas  adjacentes  alinhadas  na 

 horizontal  ou  na  vertical.  Suponha  que  se  tenha  três  células  vivas  alinhadas 

 horizontalmente como na figura 3.11 abaixo. 

 Figura 3.11 

 Fonte: o autor (2020) 65

 Pela  regra  do  Jogo  da  Vida,  a  célula  central  permanecerá  em  seu  estado  na 

 próxima  geração,  pois  possui  exatamente  duas  vizinhas  vivas,  porém  as  duas 

 células  adjacentes  à  célula  central  morrerão,  já  que  cada  uma  possui  uma  única 

 célula  viva  como  vizinha:  a  célula  central.  Em  contrapartida,  as  células 

 imediatamente  acima  e  imediatamente  abaixo  da  célula  central  estarão  vivas  na 

 próxima  geração,  pois,  de  acordo  com  a  regra,  cada  uma  delas  possui  exatamente 

 três vizinhas vivas. O resultado será um padrão como o da figura 3.12 abaixo. 

 65  As  figuras  de  padrões  do  Jogo  da  Vida  aqui  apresentadas  foram  criadas  com  o  auxílio  do  software 
 gratuito  Golly  . Disponível em  http://golly.sourceforge.net/  (acesso em 13 de novembro de 2020). 
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 Figura 3.12 

 Fonte: o autor (2020) 

 O  resultado  será  três  células  adjacentes  alinhadas  verticalmente.  Na  próxima 

 geração,  por  conta  da  regra,  teremos  novamente  três  células  alinhadas 

 horizontalmente  e,  na  geração  seguinte,  surgirão  três  células  alinhadas 

 verticalmente.  A  consequência  é  que  teremos  uma  alternância  entre  um  alinhamento 

 horizontal  e  um  alinhamento  vertical  de  três  células  vivas.  Esse  é  o  padrão  blinker. 

 Algumas gerações do  blinker  são exibidas na figura  3.13. 

 Figura 3.13 

 Fonte: o autor (2020) 

 Da  esquerda  para  a  direita  na  figura  acima  temos  a  evolução  do  padrão. 

 Independente  de  começarmos  com  um  alinhamento  horizontal  ou  vertical  de  três 

 células,  a  alternância  sempre  se  dará  dessa  maneira.  Blinkers  ,  portanto,  são 

 padrões periódicos, já que retornam à mesma configuração a cada duas gerações. 

 Outros  padrões  são  fixos  e  simplesmente  não  mudam  sua  configuração  ao 

 longo das gerações. Um exemplo é o padrão  block  (bloco),  mostrado na figura 3.14. 
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 Figura 3.14 

 Fonte: o autor (2020) 

 Se  quatro  células  vivas  estão  arranjadas  em  block  como  mostra  a  figura  3.14 

 acima,  então  todas  elas  terão  exatamente  três  vizinhas  vivas  e  obrigatoriamente 

 assumirão  o  estado  viva  na  próxima  geração  por  conta  da  regra.  Isso  significa  que 

 elas  manterão  o  mesmo  estado  na  próxima  geração  e,  consequentemente,  a 

 próxima  geração  terá  exatamente  o  mesmo  padrão  block  .  Isso  se  repete  a  cada 

 geração.  Conclusão:  o  block  é  um  padrão  estável  que  sempre  manterá  sua 

 configuração  ao  longo  do  tempo.  Já  temos,  então,  dois  tipos  de  padrões  possíveis 

 no Jogo da Vida: um padrão fixo e um padrão periódico. 

 Suponha  agora  que  iniciemos  o  Jogo  da  Vida  com  três  células  vivas.  Teremos 

 uma  padrão  fixo  como  o  block  ou  um  padrão  periódico  como  o  blinker  ?  A  resposta 

 depende  de  como  essas  três  células  vivas  estarão  arranjadas  no  espaço  celular.  Se 

 estiverem  alinhadas  horizontalmente  ou  verticalmente,  então  teremos  um  padrão 

 blinker  ,  como  já  mostrado  acima.  Porém,  se  estiverem  organizadas  de  outro  modo, 

 como  na  figura  3.15  abaixo,  elas  podem  formar  um  block  (cf.  POUNDSTONE,  1985, 

 p. 27). 
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 Figura 3.15 

 Fonte: o autor (2020) 

 Se  iniciarmos  com  somente  quatro  células  vivas,  também  podemos  alcançar 

 padrões  estáveis  ou  periódicos.  Uma  configuração  inicial  no  Jogo  da  Vida  com 

 quatro  células  alinhadas  horizontalmente,  como  mostrado  na  figura  3.16  a  seguir, 

 levará  para  um  padrão  estável  de  seis  células  conhecido  como  beehive  (colmeia) 

 após duas gerações (cf. POUNDSTONE, 1985, p. 28). 

 Figura 3.16 

 Fonte: o autor (2020) 

 Se  as  quatro  células  vivas  iniciais  seguirem  o  padrão  conhecido  como 

 T-tetramino  (cf.  POUNDSTONE,  1985,  p.  28),  teremos,  após  nove  gerações,  um 

 padrão  periódico  formado  por  quatro  blinkers  ,  devidamente  afastados  para  um  não 

 interferir  no  outro,  conhecido  como  traffic  light  (sinal  de  trânsito)  (cf.  POUNDSTONE, 

 1985, p. 29). A figura 3.17 mostra essa evolução. 
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 Figura 3.17 

 Fonte: o autor (2020) 

 Com  isso,  já  podemos  vislumbrar  como  o  Jogo  da  Vida  apresenta 

 características  imprevisíveis.  Partindo  de  um  T-tetramino  ,  fazendo  simplesmente 

 com  que  cada  célula  obedeça  uma  regra  de  transição  simples,  um  agrupamento  de 

 quatro  blinkers  surge.  Como  Poundstone  (1985,  p.  28)  bem  observa,  há  uma 

 imprevisibilidade  em  alta  escala.  Embora  nada  de  novo  ocorra  se  focarmos  em  cada 

 célula  individualmente  (afinal,  todas  estão  simplesmente  seguindo  de  modo 

 determinístico  a  regra  de  transição),  não  esperaríamos,  tomando  o  T-tetramino 

 como  um  todo,  que  ele  se  desdobraria  em  quatro  blinkers  .  Essa  é  uma  surpresa 

 semelhante  a  que  temos  quando  vemos  os  padrões  da  evolução  espaço-temporal 

 dos AC Elementares. 

 Mas  os  padrões  do  Jogo  da  Vida  não  geram  apenas  padrões  estáticos  ou 

 oscilantes.  Outra  surpresa  é  que  alguns  padrões  no  Jogo  da  Vida  parecem  se  mover 

 (cf.  POUNDSTONE,  1985,  p.  30).  É  o  caso  do  glider  (planador),  ilustrado  na  figura 

 3.18 a seguir. 
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 Figura 3.18 

 Fonte: o autor (2020) 

 Começando  com  uma  configuração  específica  de  cinco  células  vivas  como 

 na  etapa  0  da  figura  notamos  que,  quatro  transições  depois,  a  mesma  configuração 

 retorna,  embora  deslocada  um  quadrado  no  sentido  sudeste  .  É  como  se  o  padrão 66

 de  cinco  células  vivas  tivesse  se  deslocado  nesse  sentido.  Ocorre  que  não  há 

 nenhuma  definição  na  estrutura  do  AC  envolvendo  a  noção  de  movimentação.  O 

 padrão  de  movimentação  é  apenas  aparente  e  só  é  observado  quando 

 consideramos  a  evolução  do  Jogo  da  Vida  a  partir  de  uma  determinada 

 configuração.  Novamente,  há  uma  diferença  clara  entre  a  dinâmica  local  e  a 

 dinâmica  global:  certas  propriedades  só  se  aplicam  ao  sistema  quando 

 consideramos o todo e não as partes isoladamente. 

 Outro  padrão  intrigante  de  cinco  células  vivas  é  o  “  R-pentomino  ”  (cf. 

 POUNDSTONE, 1985, p. 33). É um arranjo simples como mostrado na figura 3.19. 

 Figura 3.19 

 Fonte: o autor (2020) 

 66  Nem  sempre  o  deslocamento  dos  gliders  ocorre  no  sentido  sudeste.  Se  as  cinco  células  forem 
 arranjadas  de  modo  “espelhado”  em  relação  à  etapa  0  da  figura  3.23,  ou  seja  arranjar  as  células  de 
 modo  a  gerar  um  glider  invertido  em  qualquer  direção,  o  efeito  será  o  mesmo  (já  que  a  vizinhança  se 
 mantém), mas a direção e sentido em que o deslocamento diagonal se dará vai mudar. 
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 É  um  padrão  tão  simples  quanto  um  glider  ,  porém  seu  comportamento  é 

 muito  mais  instável.  Enquanto  o  glider  se  caracteriza  como  um  padrão  que  parece 

 se  mover  na  diagonal,  o  R-pentomino  se  caracteriza  como  um  padrão  que  se 

 modifica  em  diversos  arranjos  assimétricos  ao  longo  das  gerações  (ao  contrário  do 

 T-tetramino  ,  cuja  evolução  sempre  mostrava  arranjos  simétricos,  como  é  possível 

 ver  na  figura  3.22).  Após  69  gerações  partindo  apenas  de  um  R-pentomino  ,  temos 

 uma configuração como a da figura 3.20 abaixo. 

 Figura 3.20 

 Fonte: o autor (2020) 

 Note  que  no  canto  inferior  esquerdo  da  figura  3.25  temos  um  padrão  glider 

 de  cinco  células  vivas  .  Se  esperarmos  até  a  geração  200  veremos  quatro  gliders 67

 gerados de um simples  R-pentomino  . Eles são destacados  na figura 3.21. 

 67  Porém  espelhado  em  relação  ao  padrão  dado  de  exemplo  na  figura  3.23.  Como  dito  na  nota 
 anterior, o efeito de deslocamento aparente ainda se dará. 
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 Figura 3.21 

 Fonte: o autor (2020) 

 Depois  disso,  a  evolução  continua,  com  novos  padrões  surgindo  e 

 desaparecendo  o  tempo  todo.  Poderíamos  nos  perguntar  se  a  evolução  do 

 R-pentomino  dura  para  sempre,  com  essa  proliferação  de  células  nascendo  e 

 morrendo  enquanto  se  permitir  ao  sistema  se  desdobrar  ao  longo  do  tempo.  A 

 resposta  é  não.  Demorou  algum  tempo,  mas,  no  final  da  década,  se  descobriu  que 

 o  R-pentomino  alcança  uma  configuração  global  estável  na  geração  1103  (cf. 

 POUNDSTONE,  1985,  p.  35).  Dizer  que  a  configuração  global  se  estabiliza,  nesse 

 sentido,  significa  dizer  que  é  possível  prever  o  que  ocorrerá  globalmente.  Ainda  que 

 os  gliders  que  sobraram  continuem  se  “movendo”  e  os  blinkers  gerados  continuem 

 se  alternando,  é  seguro  afirmar  que  não  surgirão  novos  padrões  especiais.  A  figura 

 3.22  a  seguir  mostra,  com  um  zoom  bem  reduzido,  o  destino  final  de  uma  evolução 

 iniciada apenas com um  R-pentomino  . 

 157 



 Figura 3.22 

 Fonte: o autor (2020) 

 O  R-pentomino  é  impressionante  por  gerar  uma  verdadeira  selva  de  padrões 

 variados  e  por  ter  uma  evolução  duradoura.  Apenas  após  mais  de  1000  gerações  é 

 possível dizer que novos padrões especiais não aparecem. 

 Vimos  que  o  R-pentomino  pode  gerar  gliders  após  algumas  gerações,  mas 

 isso  não  ocorre  de  modo  regular.  Há  outros  padrões  no  Jogo  da  Vida  que 

 conseguem  gerar  gliders  regularmente.  Considere  uma  evolução  iniciada  com  um 

 padrão como o da figura 3.23 a seguir. 
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 Figura 3.23 

 Fonte: o autor (2020) 

 Após 15 gerações, teremos uma configuração como a da figura 3.24. 

 Figura 3.24 

 Fonte: o autor (2020) 

 No  centro  da  figura  3.24  é  possível  notar  uma  configuração  de  estados 

 correspondentes  a  um  glider  .  Nas  condições  da  figura  3.24,  o  glider  se  comportará 

 como  já  mencionado:  terá  um  movimento  aparente  na  direção  sudeste.  Após  mais 

 30  iterações  a  partir  da  configuração  indicada  nessa  figura,  teremos  uma 

 configuração como a mostrada na figura 3.25. 
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 Figura 3.25 

 Fonte: o autor (2020) 

 Após  30  iterações,  a  configuração  se  repetiu  e,  novamente,  vemos  um 

 padrão  glider  na  região  central,  enquanto  o  glider  anterior  prossegue  em  sua 

 movimentação  aparente.  Podemos  concluir  a  partir  disso  que  a  configuração  inicial 

 apresentada  na  figura  3.23  forma  gliders  regularmente.  De  fato,  esse  padrão  é 

 conhecida  como  Gosper  Glider  Gun  ,  descoberto  pela  primeira  vez  por  uma  equipe 

 de  pesquisadores  liderada  por  R.  William  Gosper,  Jr.  (cf.  POUNDSTONE,  1985,  p. 

 105). 

 Outro  ponto  interessante  é  que,  apesar  de  tantos  padrões  gerados  por 

 diferentes  condições  iniciais,  o  Jogo  da  Vida  admite  padrões  “Jardim  do  Éden” 

 (“  Garden  of  Eden  ”).  Em  poucas  palavras,  um  Jardim  do  Éden  é  um  padrão  que  pode 

 ser  estabelecido  como  configuração  global  inicial  do  AC,  mas,  depois  da  primeira 

 transição,  nunca  mais  esse  padrão  voltará  a  aparecer  na  evolução.  A  configuração 

 inicial  não  pode  ser  mais  reproduzida  uma  vez  que  é  perdida  na  primeira  transição, 

 em  suma,  é  uma  configuração  sem  passado.  Alvy  Ray  Smith  III  provou  que  padrões 

 do  tipo  Jardim  do  Éden  devem  existir  no  Jogo  da  Vida,  mas  foi  apenas  em  1971  que 

 Roger  Banks  usou  ferramentas  matemáticas  mais  sofisticadas  para  encontrar  uma 

 configuração  assim  (cf.  POUNDSTONE,  1985,  p.  49).  A  configuração  descoberta  por 

 Banks é apresentada na figura 3.26 a seguir. 
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 Figura 3.26 

 Fonte: LifeWiki.com. Acesso em 17 de novembro de 2020. 

 Mais  tarde,  outras  configurações  Jardim  do  Éden  foram  descobertas.  A  figura 

 3.27  apresenta  um  caso  de  Jardim  do  Éden  descoberto  por  Achim  Flammenkamp 

 em  1991  (cf.  GARDEN  OF  EDEN  2,  2020)  e  a  figura  3.28  um  Jardim  do  Éden 

 descoberto por Nicolay Beluchenko em 2009 (cf. FLOWER OF EDEN, 2020). 

 Figura 3.27 

 Fonte: LifeWiki.com. Acesso em 17 de novembro de 2020. 

 Figura 3.28 

 Fonte: LifeWiki.com. Acesso em 17 de novembro de 2020. 

 Há  uma  imensidão  de  outros  padrões  do  Jogo  da  Vida  que  poderiam  ser 

 mostrados,  mas  os  mencionados  acima  já  mostram  a  riqueza  de  possibilidades 

 presentes nesse AC. 
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 3.5 Classificação de AC 

 Apresentamos  dois  exemplos  básicos  de  AC  sem  muita  preocupação  em 

 examinar  cuidadosamente  como  os  padrões  de  nível  superior  se  assemelham  ou  se 

 diferenciam.  Contudo,  as  pesquisas  nessa  área  classificam  AC  em  diferentes 

 categorias e vale a pena tecer alguns comentários sobre isso. 

 A  princípio,  o  estudo  de  Wolfram  dos  padrões  em  AC  elementares  foi  feito 

 puramente  em  termos  da  aparência  visual  geral  que  eles  revelavam,  mas,  quanto 

 mais  se  aprofundava  nas  propriedades  dos  padrões,  mais  percebia  que  eles 

 poderiam  se  enquadrar  nas  classes  já  estudadas  e  essa  classificação  não  era  muito 

 diferente  de  classificar  a  matéria  em  estados  sólido,  líquido  e  gasoso  (cf. 

 WOLFRAM, 2002, p. 235). 

 Os  critérios  que  Wolfram  apresenta  em  sua  classificação  não  são  totalmente 

 claros  –  usamos  termos  como  “regularidade”  contando  com  uma  intuição  geral  que 

 possuímos  a  respeito  de  ordem  e  regularidade.  Um  rigor  maior  nos  termos  utilizados 

 dessa  classificação  seria  interessante.  Ilachinski  (2001,  p.  64)  e  Schiff  (2008,  p.  73) 

 contribuem  nisso  quando  comparam  as  três  primeiras  classes  de  Wolfram  com  o 

 comportamento  de  sistemas  dinâmicos.  As  regras  na  classe  1  são  comparáveis  a 

 um  sistema  dinâmico  que  converge  para  um  atrator  simples,  regras  na  classe  2  a 

 sistemas  dinâmicos  de  comportamento  periódico  e  regras  na  classe  3  a  sistemas 

 dinâmicos de comportamento caótico. Vejamos brevemente o que isso significa. 

 A  intuição  por  trás  de  um  sistema  dinâmico  seria  fornecer  qualquer  número 

 em  qualquer  função  de  uma  calculadora  científica  e  apertar  o  mesmo  botão  dessa 

 função  repetidas  vezes  (cf.  DEVANEY,  1989,  p.  2).  Como  exemplo,  considere  uma 

 função  qualquer  definida  para  variáveis  discretas  com  um  argumento  inicial  ,  um  𝑓  𝑥 
 0 

 sistema  dinâmico  terá  o  próximo  argumento  dessa  função  definido  por 

 em  que  .  Um  exemplo  de  sistema  dinâmico  de  𝑥 
 𝑛    +    1 

=  𝑓    (    𝑥 
 𝑛 
   )  𝑛    =     0 ,     1 ,     2 ,    ...

 variáveis  discretas  mais  famoso  é  a  sequência  de  Fibonacci  em  que 

 para  ,  e  .  Pela  definição  𝑥 
 𝑛 
   =     𝑓    (    𝑥 

 𝑛    −    1    
+     𝑥 

 𝑛    −    2    
)  𝑛    =     0 ,     1 ,     2 ,    ...  𝑥 

 0 
   =     1  𝑥 

 1 
   =     1 
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 apresentada  na  seção  anterior,  AC  também  seriam  sistemas  dinâmicos  de  variáveis 

 discretas, tendo em vista a função de configuração definida na ocasião. 

 Considere  agora  um  sistema  dinâmico  definido  em  números  reais  para 

 em  que  .  Realizando  as  iterações  teremos  𝑥 
 𝑛    +    1    

=     2  𝑥 
 𝑛    

−    (    𝑥 
 𝑛 
   )  2  𝑥 

 0    
=     0 ,  25 

 ,  ,  ,  ,  ,  𝑥 
 1    

=     4 ,  375     𝑥 
 2    

=     0 ,  6836     𝑥 
 3    

    ≅        0 ,  8999 68     𝑥 
 4    

    ≅        0 ,  9899     𝑥 
 5    

    ≅        0 ,  9999 

 ,  ,  ,  ,  e  os  demais     𝑥 
 6    

    ≅        0 ,  9999     𝑥 
 7    

    ≅        0 ,  9999     𝑥 
 8    

=     1 ,  0     𝑥 
 9    

=     1 ,  0     𝑥 
 10    

=     1 ,  0 

 valores  de  prosseguem  com  .  O  conjunto  desses  valores  obtidos  pela  𝑥 
 𝑛    

 𝑥 
 𝑛       

=     1 ,  0 

 iteração  é  o  que  chamamos  de  órbita  do  sistema  dinâmico  e  o  valor  se  tornou  1 ,  0 

 um  atrator  (cf.  SCHIFF,  2008,  p.  28).  Se  iniciarmos  com  outro  valor  para  ,  como  𝑥 
 0    

 ,  teremos  novamente  uma  tendência  da  órbita  para  ,  de  modo  que  𝑥 
 0    

=     0 ,  5  1 ,  0  1 ,  0 

 será  outra  vez  um  atrator.  Um  AC  Elementar  de  Classe  1,  portanto,  se  comporta 

 como  um  sistema  dinâmico  com  um  atrator  simples,  pois  todas  as  células  tendem  a 

 assumir um único estado após algumas iterações. 

 Há  atratores  que  não  são  simples,  mas  periódicos.  Considere,  por  exemplo,  a 

 equação  .  Para  teremos  que  𝑥 
 𝑛    +    1    

=     3 ,  1     𝑥 
 𝑛    

−     2 ,  1    (    𝑥 
 𝑛 
   )  2  𝑥 

 0    
=     0 ,  35    

 .  Depois  disso,  teremos  ,  ,  ,  𝑥 
 1 
    ≅        0 ,  8277  𝑥 

 2 
    ≅        0 ,  1271  𝑥 

 3 
    ≅        0 ,  8261  𝑥 

 4 
    ≅        0 ,  1271 

 ,  ,  e  assim  por  diante,  sempre  alternando  𝑥 
 5 
    ≅        0 ,  8261  𝑥 

 6 
    ≅        0 ,  1271  𝑥 

 7 
    ≅        0 ,  8261 

 entre  e  .  Nesse  caso,  temos  um  sistema  dinâmico  com  atrator  0 ,  1271  0 ,  8261 

 periódico  de  período  2,  em  que  os  valores  da  órbita  oscilam,  de  modo  que  a  cada 

 duas  iterações,  a  partir  de  um  certo  valor  de  ,  o  sistema  retorna  para  o  mesmo  𝑥 
 𝑛 

 valor  (cf.  SCHIFF,  2008,  p.  30).  Nessa  classificação,  caem  AC  Elementares  de 

 Classe  2,  já  que  AC  nessa  classe  permitem  variações  periódicas  nos  estados 

 assumidos pelas células  . 69

 Em  geral,  um  sistema  dinâmico  definido  pela  equação 

 terá  um  atrator  simples  para  valores  reais  de  𝑥 
 𝑛    +    1    

=    ( 1    +     𝑎 )    𝑥 
 𝑛    

−     𝑎    (    𝑥 
 𝑛 
   )  2  𝑎    

 entre  0  e  2  e  um  atrator  periódico  para  valores  reais  de  entre  2  e  2,449  (SCHIFF,  𝑎 

 69  AC  de  Classe  1  poderiam  ser  interpretados  como  uma  subclasse  dos  AC  de  Classe  2  se 
 entendermos que atratores simples são atratores periódicos de período 1. 

 68  Dígitos não-significativos serão ignorados. Isso não afetará o raciocínio. 
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 2008).  Porém,  quando  temos  ,  o  sistema  dinâmico  entra  no  que  2 ,  57    <     𝑎    ≤     3 

 pode  se  chamar  de  regime  caótico  (cf.  SCHIFF,  2008,  p.  31).  Basicamente,  isso 

 significa  que  uma  quantidade  infinita  de  valores  iniciais  de  podem  levar  a  𝑥 
 0    

 comportamentos  aperiódicos.  É  verdade  que  alguns  valores  de  ainda  podem  ser  𝑥 
 0    

 periódicos  e  muitos  deles  podem  apenas  aparentar  uma  aperiodicidade,  mas 

 apresentarem  períodos  longos.  Ainda  assim,  teremos  casos,  como  quando  ,  𝑎    =     3 

 em  que  o  sistema  dinâmico  será  praticamente  um  gerador  de  números  aleatórios 

 (cf.  SCHIFF,  2008,  p.  31).  Um  regime  caótico  também  é  muito  sensível  a  condições 

 iniciais.  Para  dois  valores  de  com  doze  casas  decimais  em  que  há  uma  diferença  𝑥 
 0    

 apenas  no  décimo  segundo  dígito  (como  e  𝑥 
 0       

=     0 ,  123456789012 

 ),  já  se  tem  uma  divergência  perceptível  após  meras  40  𝑥 
 0       

=        0 ,  123456789011 

 iterações  (cf.  SCHIFF,  2008,  p.  32).  Assim,  AC  Elementares  de  classe  3 

 corresponderão a sistemas dinâmicos que se encontram no regime caótico. 

 Para  se  ter  uma  ideia  melhor  de  como  sistemas  dinâmicos  mudam  de  casos 

 com  atratores  simples  para  atratores  periódicos  e  regimes  caóticos,  a  figura  3.29 

 abaixo mostra como os atratores variam em função de diferentes valores de  .  𝑎 

 Figura 3.29 

 Fonte: SCHIFF, 2008, p. 33 
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 A  figura  3.29  mostra  nitidamente  como  a  quantidade  de  atratores  cresce 

 conforme  se  aproxima  de  3  para  equações  de  sistemas  dinâmicos  do  tipo  𝑎    

 .  𝑥 
 𝑛    +    1    

=    ( 1    +     𝑎 )    𝑥 
 𝑛    

−     𝑎    (    𝑥 
 𝑛 
   )  2 

 Mas  essa  exposição  em  termos  de  sistemas  dinâmicos  não  cobre  todos  os 

 casos  de  AC  Elementares.  O  que  dizer  de  AC  Elementares  de  classe  4?  Esse  tipo  de 

 AC  merece  uma  atenção  especial,  pois  não  apresentam  um  comportamento  nem 

 tão  regular  e  nem  tão  caótico,  não  possuindo  um  sistema  dinâmico  equivalente  (cf. 

 SCHIFF,  2008,  p.  73).  O  que  talvez  caracterize  regras  de  classe  4  seja  a  capacidade 

 de  realizar  computação  universal  (WOLFRAM,  1984).  Isso  significa  que,  em 

 princípio,  AC  desse  tipo  são  equivalentes  a  máquinas  de  Turing  universais,  isto  é, 

 podem executar os mesmos algoritmos que qualquer outra máquina de Turing  . 70

 Em  AC  Elementares,  computações  podem  ser  identificadas  na  distribuição 

 espaço-temporal  da  evolução  das  células.  A  evolução  pode  apresentar  certos 

 padrões  estáveis  que  se  propagam  como  “partículas”  ao  longo  da  transmissão  (cf. 

 ILACHINSKI,  2001,  p.  89),  seguindo  uma  trajetória  não-periódica  que  pode  ser 

 associada  à  transmissão  de  informação.  Se  os  estados  iniciais  das  células  AC 

 correspondem  aos  dados  de  entrada  de  um  algoritmo  computacional,  então  o 

 comportamento  imprevisível  a  partir  das  condições  iniciais  das  regras  de  classe  4 

 torna  impossível  prever  a  saída  dos  dados  de  entrada  antes  do  término  do 

 algoritmo.  Esse  é  o  princípio  por  trás  do  conhecido  problema  da  parada  (  halting 

 problem  )  na  teoria  da  computação,  um  aspecto  essencial  da  computação  universal 

 (BERTO;  TAGLIABUE,  2017).  Wolfram,  então,  conjecturou  que  AC  de  classe  4  são 

 os únicos capazes de executar computação universal. 

 De  fato,  Matthew  Cook,  aluno  de  Wolfram,  descobriu  que  pelo  menos  a  regra 

 110,  classificada  como  uma  regra  de  classe  4,  apresenta  uma  estrutura  que  admite 

 computação  universal  (COOK,  2004).  Porém,  a  classificação  de  Wolfram  não  vale 

 apenas  para  AC  Elementares.  Nada  impede  que  qualquer  AC  tenha  suas 

 características  globais  examinadas  dentro  dessa  classificação  e  outros  tipos  mais 

 70  Foge  ao  escopo  do  trabalho  tratar  dos  detalhes  formais  desse  assunto.  Em  linhas  gerais,  máquina 
 de  Turing  é  uma  estrutura  básica  em  teoria  da  computação.  Para  maiores  informações,  ver  Turing 
 (1936). 
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 complicados  de  AC  mostraram  que  certas  regras  exibem  computação  universal, 

 mas  não  se  enquadram  como  classe  4  (DHAR  et  al.,  1995).  Isso  mostra  que 

 computação  universal  não  é  uma  condição  suficiente  para  definir  uma  regra  de  AC 

 como  classe  4.  Também  não  podemos  dizer  que  seja  uma  condição  necessária,  já 

 que,  embora  alguns  casos  específicos  de  AC  podem  ser  provados  como 

 computadores  universais  (como  foi  o  caso  do  AC  Elementar  seguindo  a  Regra  110), 

 não  há  meios  de  dizer  em  geral  quais  regras  computam  universalmente  (cf. 

 WOLFRAM, 1984, p. 33). 

 Um  outro  modo  de  entender  AC  de  classe  4  seria  encaixá-los  no  que  se 

 chama  de  Limiar  do  Caos  (“  Edge  of  Chaos  ”),  conceito  trabalhado  em  Packard  (1988) 

 e  Langton  (1990).  A  ideia  por  trás  dessa  noção  é  que  o  AC  não  é  nem  caótico  e  nem 

 periódico,  mas  uma  pequena  mudança  em  sua  regra  seria  suficiente  para  tornar  seu 

 comportamento  compatível  com  uma  das  outras  classes.  Ver  isso  é  relativamente 

 simples:  conferir  o  que  ocorre  a  partir  de  pequenas  perturbações  em  uma  regra  de 

 classe  4  como  a  regra  110.  Usando  a  notação  de  números  binários  apontada 

 anteriormente,  a  regra  110  pode  ser  rotulada  como  01110110.  Trocar  apenas  um 

 desses  dígitos  pelo  outro  já  modifica  o  rótulo  a  regra  e  leva  a  alguma  outra  regra  das 

 256  possíveis  para  AC  Elementar.  Se  a  hipótese  do  Limiar  do  Caos  estiver  correta, 

 então  devemos  esperar  que  essas  regras  apresentem  um  comportamento  periódico 

 ou  caótico,  isto  é,  estejam  dentro  de  uma  das  outras  três  classes  (cf.  BERTO; 

 TAGLIABUE,  2017).  A  tabela  na  figura  3.30  a  seguir  mostra  as  regras  obtidas 

 trocando cada um dos oito dígitos. 

 Figura 3.30 

 Fonte: BERTO; TAGLIABUE, 2017 
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 O  rótulo  da  Regra  110  é  mostrado  na  segunda  coluna.  As  demais  colunas  à 

 direita  mostram  quais  regras  resultam  ao  se  mudar  um  dos  dígitos  binários  do 

 rótulo.  Na  última  linha,  temos  as  classes  correspondentes  a  cada  um  dos  novos 

 rótulos.  Pelo  que  pode  ser  conferido  na  última  linha,  a  hipótese  do  Limiar  do  Caos 

 vale.  As  leves  alterações  na  Regra  110  levaram  a  regras  que  pertencem  tanto  às 

 classes periódicas (classes 1 e 2) quanto à classe caótica (3). 

 Langton  (1990)  propôs  um  exame  quantitativo  que  permite  mensurar  o 

 quanto  as  regras  de  um  AC  se  aproximam  ou  se  afastam  de  uma  caracterização 

 caótica.  Isso  pode  ser  feito  por  meio  de  um  fator  definido  como  a  razão  entre  o λ

 número  de  vizinhanças  da  regra  que  levam  a  um  estado  de  interesse  na  próxima 

 geração  e  o  número  total  de  vizinhanças  possíveis  da  regra.  Assim,  pode  variar  de λ

 0  até  1,  onde  0  é  um  caso  em  que  nenhuma  vizinhança  leva  aos  estados  especiais  e 

 1  é  um  caso  em  que  todas  as  vizinhanças  possíveis  levam  a  um  estado  especial. 

 Langton  (1990)  notou  que  para  AC  em  que  cada  célula  pode  assumir  estados,  há  𝑘 

 uma  correlação  entre  a  variação  de  e  o  quanto  as  regras  são  consideradas λ

 caóticas.  Quanto  mais  os  valores  de  se  aproximam  de  ,  mais  a  regra  tende λ  1    −     1 
 𝑘 

 a  ser  caótica.  A  figura  3.31  a  seguir  ilustra  isso,  associando  diferentes  valores 

 atribuídos ao fator  com as classes de Wolfram. λ

 Figura 3.31 

 Fonte: SCHIFF, 2008, p. 79 

 Note  que,  de  acordo  com  a  figura  acima,  AC  de  classe  4  aparecem  antes  da 

 classe  3  e  depois  da  classe  3.  Isso  reforça  que  AC  dentro  dessa  classe  não 

 167 



 apresentam  comportamento  caótico,  mas  também  não  são  periódicos.  Estão  nas 

 fronteiras  da  periodicidade  da  classe  2  e  do  caos  da  classe  3  e,  portanto,  se 

 encontram no Limiar do Caos. 

 Pensando  no  caso  de  AC  Elementares,  teremos  e  o  estado  𝑘    =     2 

 preenchido  como  especial.  Assim,  pelo  que  foi  dito  acima,  quanto  mais  as  regras  se 

 aproximam  de  ,  mais  elas  se  enquadram  na  classe  3,  reservada  para  AC  que  1 
 2 

 apresentam  comportamento  caótico.  Ocorre  que  o  fator  não  é  tão  preciso  em  AC λ

 Elementares,  ainda  que  funcione  razoavelmente  bem  para  AC  com  número  de 

 estados  e  número  de  vizinhanças  maiores  (cf.  SCHIFF,  2008,  p.  80).  Considere,  por 

 exemplo, a Regra 18, cujas transições estão representadas na figura 3.32 a seguir: 

 Figura 3.32 

 Fonte: SCHIFF, 2008, p. 80 

 Considere  também  a  Regra  40,  com  transições  representadas  na  figura  3.33 

 abaixo: 

 Figura 3.33 

 Fonte: SCHIFF, 2008, p. 80 

 Em  ambos  os  casos,  temos  ,  já  que  das  oito  transições  para  cada λ   =  0 ,  25 

 vizinhança  possível  de  AC  Elementar,  apenas  duas  levam  a  um  estado  preenchido. 

 No  entanto,  a  Regra  18  é  classificada  como  uma  regra  de  classe  3  e  a  Regra  40 

 como  uma  regra  de  classe  1.  Isso  mostra  que  um  mesmo  fator  pode  ser  atribuído λ

 tanto  para  uma  classe  caótica  quanto  para  uma  classe  de  atrator  fixo,  tornando  a 
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 avaliação  quantitativa  de  Langton  mais  difícil  para  classificar  adequadamente  AC  do 

 tipo elementar. 

 Nem  computação  universal  e  nem  o  fator  parecem  suficientes  para  definir λ

 com  precisão  o  que  seria  um  AC  Elementar  de  classe  4.  Para  os  nossos  propósitos, 

 não  precisamos  de  uma  definição  tão  exata.  O  que  podemos  dizer  é  que  AC  dentro 

 da  classe  4  não  possuem  nem  atrator  fixo,  nem  periodicidade  e  nem 

 comportamento  caótico.  Também  podemos  dizer  que  alguns  deles  podem  exercer 

 computação universal, o que não se observa em AC de outras classes. 

 Nessa  discussão,  contudo,  podemos  dizer  que  o  Jogo  da  Vida  é  um  AC  de 

 classe  4.  Na  seção  anterior,  foi  mostrado  que  pelo  menos  alguns  AC  de  classe  4 

 são  capazes  de  exercer  computação  universal.  No  caso  do  Jogo  da  Vida  isso  é 

 verdade.  John  Conway,  além  de  estabelecer  o  Jogo  da  Vida,  mostrou  que  ele  pode 

 atuar  como  um  computador  universal  (cf.  POUNDSTONE,  1985,  p.  197).  A 

 demonstração  desse  fato  não  é  tão  simples  para  ser  discutida  detalhadamente  aqui, 

 mas  a  intuição  geral  é  que  certos  comportamentos  de  gliders  em  interação  com 

 outros  padrões  podem  ser  associados  a  transições  de  estados  de  máquinas 

 universais  de  computação,  de  modo  que  as  estruturas  do  Jogo  da  Vida  e  desses 

 computadores  seriam  equivalentes  .  Assim,  dada  uma  distribuição  infinita  de 71

 células  e  uma  disponibilidade  ilimitada  de  tempo,  o  Jogo  da  Vida  pode  reproduzir 

 qualquer  algoritmo  que  uma  máquina  de  computação  universal  reproduz.  A 

 configuração  inicial  do  AC  seria  como  o  input  da  máquina  e  a  evolução  do  AC  pode 

 terminar  ou  não  em  padrões  estabilizados,  assim  como  a  máquina  de  computação 

 pode devolver ou não um  output  . 

 3.6 Aplicações 

 Os  AC  Elementares  e  o  Jogo  da  Vida  foram  tratados  nas  seções  anteriores 

 sem  preocupação  com  aplicações  efetivas  no  campo  científico.  Nesta  seção,  serão 

 discutidos casos reais de aplicação de AC em diferentes áreas do conhecimento. 

 71  Detalhes  da  demonstração  podem  ser  encontrados  em  Berkelamp,  Conway  e  Guy  (2004), 
 Poundstone (1985), Ilachinski (2001) e Rendell (2016). 
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 Uma  rápida  passagem  pela  literatura  científica  envolvendo  AC  revelará  que 

 eles  são  utilizados  nos  campos  de  investigação  mais  diversos:  epidemias, 

 espalhamento  de  incêndio,  comportamento  de  fluidos,  formação  de  cristais, 

 desenvolvimento  urbano,  controle  de  tráfego,  reprodução  de  espécies,  física 

 fundamental,  vida  artificial,  teoria  dos  jogos,  design  de  jogos  digitais,  entre  muitos 

 outros.  Um  livro  inteiro  ainda  seria  pouco  para  tratar  detalhadamente  de  todas  as 

 aplicações  de  AC  no  meio  científico  .  Diante  disso,  uma  seleção  é  necessária.  Para 72

 este  trabalho  serão  examinados  mais  detidamente  três  casos  de  aplicação  de  AC: 

 estudo  da  formação  de  cristais  de  neve,  estudo  de  contágio  de  hantavírus  em 

 roedores  e  estudo  do  desenvolvimento  urbano  de  São  Paulo.  O  primeiro  caso  é  uma 

 aplicação  de  AC  na  área  da  física,  o  segundo  uma  aplicação  na  área  da  biologia  e 

 da  saúde  e  o  terceiro  na  área  de  gestão  urbana.  Esses  três  casos  foram  escolhidos 

 por  tratarem  de  campos  de  estudo  relativamente  distantes,  permitindo  uma  melhor 

 compreensão  do  alcance  do  emprego  de  AC  em  diversos  terrenos  da  ciência.  Além 

 disso,  as  três  aplicações  consideradas  são  relativamente  simples,  evitando  assim  a 

 necessidade  de  entrar  profundamente  em  detalhes  técnicos  e  contribuindo  para 

 uma maior clareza e melhor entendimento do tema. 

 3.6.1 Formação de cristais de neve 

 O  primeiro  caso  de  aplicação  de  AC  que  será  considerado  é  seu  uso  para 

 examinar  a  formação  de  cristais  de  neve.  A  geometria  dos  cristais  de  neve 

 apresenta  ricas  simetrias  hexagonais  e  podemos  encontrar  cristais  nos  mais 

 diversos formatos, como mostrado na figura 3.34 abaixo. 

 72  Mesmo  Ilachinski  (2001)  e  Schiff  (2008),  trabalhos  dedicados  apenas  a  AC,  exploram  apenas 
 algumas delas. 
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 Figura 3.34 

 Fonte: coyotegulch.blog. Acesso em 10 de dezembro de 2019. 

 O  estudo  da  formação  desses  cristais  de  gelo  é  um  tópico  de  interesse  da 

 física,  sendo  um  assunto  específico  de  uma  área  mais  geral:  a  pesquisa  na 

 formação  de  cristais.  Cristalização  é  um  processo  de  transição  de  fase  interessante 

 em  termos  práticos,  já  que  cristais  são  um  componente  importante  em  aplicações 

 industriais  (cf.  LIBBRECHT,  2005,  p.  857).  Diante  disso,  diversos  modelos  de 

 formação  de  cristais  têm  sido  elaborados  no  meio  científico.  No  presente  trabalho,  o 

 interesse  estará  voltado  para  o  modelo  de  formação  de  cristais  de  neve  com  base 

 em AC hexagonais desenvolvido em Reiter (2005). 

 A  motivação  para  desenvolver  modelos  que  auxiliem  no  entendimento  da 

 formação  desses  cristais  se  deve  ao  fato  de  alguns  aspectos  da  cristalização  não 

 serem  bem  compreendidos.  Enquanto  certos  aspectos,  como  a  estrutura  cristalina 

 do  gelo,  as  interações  entre  as  moléculas  de  água,  o  diagrama  de  fase  do  gelo  e 

 muitas  das  transições  de  fase  em  geral  são  bem  compreendidos  quantitativamente, 

 outros,  como  o  crescimento  limitado  por  difusão  e  a  estrutura  de  equilíbrio  da 

 superfície  de  gelo  são  melhor  compreendidos  qualitativamente,  enquanto  outros 

 aspectos,  como  diagramas  da  morfologia  dos  cristais  de  gelo,  não  são  bem 

 compreendidos  mesmo  qualitativamente  (cf.  LIBBRECHT,  2005,  p.  862).  Novos 

 modelos podem contribuir para aumentar a compreensão da formação de cristais. 

 O  modelo  de  Reiter  pode  ser  descrito  como  um  AC  bidimensional  que  utiliza 

 uma  grade  hexagonal  e,  portanto,  teremos  células  em  formato  hexagonal,  de  modo 

 que  cada  célula  terá  seis  vizinhas  adjacentes.  O  modelo  não  pretende  capturar  𝑧 

 aspectos tridimensionais de cristalização (cf. REITER, 2005, pp. 1111-1112). 
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 O  estado  de  cada  célula  estará  associado  a  um  valor  real  correspondente  à 

 quantidade  de  água  presente  em  cada  uma  delas  (cf.  REITER,  2005,  p.  1113). 

 Podemos  definir  uma  variável  de  estados  para  cada  célula  no  instante  para  𝑠 
 𝑧    

( 𝑡 )  𝑧  𝑡 

 quantificar  esse  estado.  A  célula  é  definida  como  congelada  se  .  Se  𝑠 
 𝑧    

( 𝑡 )   ≥     1 

 uma  célula  não  está  congelada,  mas  uma  ou  mais  de  suas  vizinhas  próximas  está 

 congelada,  a  célula  é  definida  como  uma  célula  de  fronteira.  Uma  célula  que  não  é 

 nem  congelada  e  nem  de  fronteira  é  uma  célula  não-receptiva.  A  união  de  células 

 congeladas  e  células  de  fronteira  é  o  conjunto  de  células  receptivas.  Nosso  conjunto 

 de  estados,  portanto,  incluirá  células  receptivas  congeladas,  células  receptivas  de 

 fronteira  e  células  não-receptivas.  Além  disso,  há  células  de  borda  nos  extremos  da 

 grade tratadas especialmente para lidar com as condições de contorno do modelo. 

 O  modelo  de  crescimento  de  Reiner  começa  com  um  cristal  de  gelo  em 

 estado  na  origem  (célula  zero).  Para  todas  as  outras  células,  ,  onde  𝑠 
 0    

( 𝑡 )  𝑠 
 0    

( 𝑡 )   =    β

 representa  uma  constante  de  fundo  fixa  correspondente  ao  nível  de  vapor  do β

 sistema.  O  estado  da  célula  evolui  como  uma  função  dos  estados  de  suas  vizinhas 

 próximas  de  acordo  com  regras  de  atualização  locais  que  refletem  os  modelos 

 matemáticos  subjacentes.  Para  descrever  as  regras  de  atualização  locais  usaremos 

 os  símbolos  subscritos  e  para  denotar,  respectivamente,  as  variáveis  𝑡    +     1  𝑡    −     1 

 no  instante  anterior  e  posterior  de  cada  instante  .  Além  disso,  em  cada  instante  ,  𝑡  𝑡 

 são  definidas  duas  variáveis  e  para  cada  célula,  de  modo  que  𝑢 
 𝑡    
( 𝑧 )  𝑣 

 𝑡    
( 𝑧 )  𝑢 

 𝑡    
( 𝑧 )

 representa  a  quantidade  de  água  que  participa  do  processo  de  difusão  e  a  𝑣 
 𝑡    
( 𝑧 )

 quantidade  de  água  que  não  participa.  Se  a  célula  é  receptiva,  então  =  0  e  𝑢 
 𝑡    
( 𝑧 )

 ,  caso  contrário,  e  .  Por  fim,  são  𝑣 
 𝑡    
( 𝑧 )   =     𝑠 

 𝑡    
( 𝑧 )  𝑢 

 𝑡    
( 𝑧 )   =     𝑠 

 𝑡    
( 𝑧 )  𝑣 

 𝑡    
( 𝑧 )   =     0 

 consideradas  duas  constantes  e  representando  respectivamente  adição  de α γ

 vapor  e  coeficiente  de  difusão.  Com  esses  fatores,  o  AC  de  Reiter  terá  as  seguintes 

 regras de atualização: 

 (1) Para qualquer célula receptiva  ,  ;  𝑧  𝑣 
 𝑡    +    1    

( 𝑧 )   =     𝑣 
 𝑡    −    1    

( 𝑧 )   +    γ
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 (2)  Para  qualquer  célula  ,  𝑧 

 ,  onde  corresponde  à  𝑢 
 𝑡    +    1    

( 𝑧 )   =     𝑢 
 𝑡    −    1    

( 𝑧 )   +    α
    2       (    𝑢 

 𝑡    −    1 
   ( 𝑧 ) −  𝑢 

 𝑡    −    1    
( 𝑧 )   )  𝑢 

 𝑡    −    1 
   ( 𝑧 )

 média de  para as seis vizinhas adjacentes  à célula  .  𝑢 
 𝑡    −    1    

( 𝑧 )    𝑧 

 A  regra  de  atualização  (1)  consiste  simplesmente  em  adicionar  o  coeficiente 

 de  difusão  às  células  receptivas,  enquanto  a  regra  de  atualização  (2)  é  baseada  no γ

 princípio  físico  dado  pela  equação  de  difusão  ,  em  que  corresponde ∂ 𝑢 
∂ 𝑡    =  𝑎     ∇  2  𝑢  𝑢 

 à  densidade  do  material  em  difusão,  é  uma  constante  relacionada  ao  coeficiente  𝑎 

 de  difusão  e  é  o  operador  Laplaciano  aplicado  em  para  um  𝑎     ∇  2  𝑢    = ∂ 2  𝑢 

∂ 𝑥  2    +    ∂ 2  𝑢 

∂ 𝑦  2     𝑢 

 espaço  bidimensional  (cf.  REITER,  2005,  p.  1114).  Basicamente,  a  regra  de 

 atualização  (2)  é  a  versão  discreta  dessa  equação  de  difusão  em  uma  grade 

 hexagonal,  estabelecendo  que  a  célula  retém  uma  fração  de  ,  𝑧  1    −    α   
 2     𝑢 

 𝑡    −    1    
( 𝑧 )   

 distribuindo  uniformemente  o  restante  para  suas  seis  vizinhas  e  recebendo  uma 

 fração  de  cada  vizinha.  Com  relação  às  células  de  borda  é  estabelecido  que    α      
 12 

 ,  de  modo  que  essas  células  podem  contribuir  com  a  difusão  a  partir  𝑢 
 𝑡    +    1    

( 𝑧 )   = β

 do  índice  de  fundo  de  vapor  considerado  para  o  modelo.  Combinando  as  variáveis, 

 teremos  que  o  valor  de  uma  célula  no  próximo  instante  discreto  será  dado  𝑧  𝑡    +     1 

 por  .  𝑠 
 𝑡    +    1    

( 𝑧 )   =     𝑢 
 𝑡    +    1    

( 𝑧 )   +     𝑣 
 𝑡    +    1    

( 𝑧 )

 Temos,  então,  um  AC  com  regras  de  transição  que  variam  de  acordo  com  os 

 valores  adotados  para  os  parâmetros  ,  e  .  Desse  modo,  as  diferentes  regras α β γ

 permitem  a  formação  de  diferentes  padrões  de  cristais  de  neve.  A  figura  3.35  a 

 seguir  mostra  alguns  desses  padrões  para  variações  de  (eixo  vertical)  e  (eixo β γ

 horizontal),  iniciando  de  uma  única  célula  central  congelada  em  uma  grade 

 hexagonal  400  por  400,  mantendo  as  iterações  até  que  as  células  nas  bordas  da 

 grade congelem ou até que 10.000 iterações ocorram (cf. REITER, 2005, p. 1113). 
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 Figura 3.35 

 Fonte: Reiter (2005), p. 1115. 

 A  figura  3.35  revela  padrões  de  cristais  formados  variando  apenas  e  . β γ

 Segundo  Reiter  (2005,  p.  1115),  o  comportamento  qualitativo  dos  cristais  como 

 mostrado  nessa  figura  é  independente  de  ,  ou  seja,  diferentes  valores  de α

 resultariam  em  padrões  com  a  mesma  aparência.  No  entanto,  faz  diferença  nos α

 detalhes  –  se  os  padrões  da  figura  3.35  forem  ampliados,  será  possível  perceber 

 que,  embora  a  simetria  hexagonal  se  mantenha,  alguns  outros  aspectos  são 

 notáveis  nessa  maior  resolução  (cf.  REITER,  2005,  p.  1115-6).  A  figura  3.36  mostra  o 

 caso  do  padrão  formado  para  e  com  variando  entre  e β =  0 ,  4 γ =  0 ,  0001 α  0 ,  5 

 .  2 ,  69 
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 Figura 3.36 

 Fonte: Reiter (2005), p. 1117 

 Observando  a  figura  3.36  notamos  que  o  padrão  geral  se  mantém  –  em  todos 

 os  casos,  temos  um  cristal  em  forma  de  uma  estrela  de  cinco  pontas  com  alguns 

 detalhes  entre  essas  pontas,  como  já  podia  ser  conferido  na  figura  3.35.  Contudo, 

 os  detalhes  entre  as  pontas,  quando  visualizados  em  maior  resolução  de  imagem, 

 mudam  drasticamente.  Essas  mudanças  se  devem  aos  diferentes  valores  de α

 assumidos.  Rigorosamente  falando,  os  padrões  formados  dependerão  de  todos  os 

 três  parâmetros  ,  e  ,  ainda  que,  em  pouca  ampliação,  não  faça  diferença  para α β γ α

 o formato geral do cristal. 

 Por  fim,  vale  reforçar  a  diferença  entre  padrões  locais  e  globais  desse  modelo 

 de  AC.  Em  termos  locais,  temos  processos  de  difusão  nas  células  seguindo  a  física. 

 Em  termos  globais,  temos  a  formação  de  cristais  de  neve  em  vários  formatos.  Não 

 há  nada  nas  regras  de  transição  dos  estados  das  células  que  revele  um  cristal  de 

 neve  em  formato  de  estrela  de  seis  pontas:  isso  será  revelado  apenas  quando  a 
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 distribuição  de  células  for  examinada  em  uma  escala  maior.  A  diferença  local-global 

 notada  nos  AC  Elementares  e  no  Jogo  da  Vida  também  aparece  aqui,  em  um  caso 

 prático de aplicação de AC. 

 3.6.2 Infecção de hantavírus em roedores 

 O  segundo  exemplo  de  aplicação  de  AC  estudado  neste  trabalho  é  a 

 modelagem  de  epidemias.  No  caso,  será  considerado  o  espalhamento  de 

 hantavírus,  um  tipo  de  vírus  que  afeta  roedores.  O  modelo  estudado  é  o  proposto 

 em Karim, Ismail e Ching (2009). 

 Hantavírus  é  um  grupo  de  vírus  identificado  com  agentes  infecciosos 

 capazes  de  desencadear  doenças  graves.  Um  exemplo  de  vírus  da  família 

 hantavírus  é  o  Sin  Nombre  ,  responsável  por  uma  síndrome  pulmonar  na  América  do 

 Norte  em  1993  (cf.  KARIM;  ISMAIL;  CHING,  2009,  p.  2847).  Cada  hantavírus  é 

 hospedado  por  alguma  espécie  de  roedor.  Quando  infectado,  o  roedor  pode 

 transmitir  o  vírus  para  humanos  que  entram  em  contato  com  esse  roedor  ou  com 

 suas  excreções.  O  mencionado  vírus  Sin  Nombre  ,  por  exemplo,  é  hospedado  por 

 ratos  da  espécie  Peromyscus  maniculatus  (ABRAMSON;  KRENKE,  2002).  Também  é 

 sabido  que  hantavírus  não  é  transmitido  hereditariamente  (cf.  KARIM;  ISMAIL; 

 CHING, 2009, p. 2847). 

 Segundo  Karim  e  seus  colegas,  duas  características  de  transmissão  por 

 hantavírus  foram  identificadas  em  campo.  A  primeira  delas  é  a  observação  relatada 

 de  que  a  infecção  pode  desaparecer  completamente  da  população  de  roedores  se 

 as  condições  ambientais  forem  inadequadas,  podendo  reaparecer  quando  as 

 condições  ambientais  mudam  e  se  tornam  favoráveis.  Essa  é  uma  característica 

 temporal,  mas  há  também  uma  característica  espacial  em  que  há  indicações  de 

 foco  da  infecção.  Esses  “refúgios”  da  população  de  roedores  podem  se  expandir  ou 

 se  contrair  e,  no  caso  de  expansão,  a  infecção  pode  ser  levada  a  lugares  que  não 

 estavam  infectados  antes  (AGUIRRE  et  al.,  2002).  A  transmissão  do  hantavírus  entre 

 roedores  ocorre  por  rotas  de  aerossol  ou  por  mordidas  em  lutas.  Humanos  podem 

 adquirir  o  vírus  dos  roedores  por  rota  de  aerossol,  mas  também  por  trabalho  na 

 fazenda, dormir no chão ou exercícios militares (SCHMALJOHN; HJELLE, 1997). 

 176 



 Aproximações  matemáticas  para  o  espalhamento  de  doenças  são  muitas 

 vezes  baseados  em  princípios  de  mistura  homogênea,  onde  todos  os  indivíduos 

 representados  pelo  modelo  possuem  a  mesma  chance  de  entrar  em  contato  com 

 todos  os  outros  indivíduos.  Um  exemplo  desse  tipo  de  modelo  é  o  empregado  por 

 Abramson  e  Kenkre  (2002),  onde  equações  diferenciais  são  usadas  para  representar 

 o  espalhamento  de  infecção  por  hantavírus  e  reproduzir  aspectos  temporais  e 

 espaciais  mencionados  acima,  mas  que  ignora  o  movimento  de  uma  espécie  de 

 roedor  de  um  local  para  outro.  O  modelo  de  Abramson  e  Kenkre  envolve  as 

 seguintes equações: 

 (1) 
 𝑑  𝑚 

 𝑠 

 𝑑𝑡    =     𝑏𝑚    −     𝑐  𝑚 
 𝑠 
   −    

 𝑚 
 𝑠    

 𝑚 

 𝐾 −  𝑎  𝑚 
 𝑠 
 𝑚 

 𝑖 

 e 

 (2) 
 𝑑  𝑚 

 𝑖 

 𝑑𝑡    =    −     𝑐  𝑚    −    
 𝑚 

 𝑖    
 𝑚 

 𝐾    +        𝑎  𝑚 
 𝑠 
 𝑚 

 𝑖 

 Nessas  equações,  os  termos  e  correspondem,  respectivamente,  às  𝑚 
 𝑠 

 𝑚 
 𝑖 

 populações  de  roedores  suscetíveis  e  infectados  para  uma  população  total 

 .  O  termo  representa  nascimentos  de  roedores,  todos  𝑚 ( 𝑡 )   =  𝑚 
 𝑠 
   ( 𝑡 )   +     𝑚 

 𝑖 
   ( 𝑡 )    𝑏𝑚 

 nascidos  suscetíveis,  em  uma  taxa  proporcional  à  população  total  de  roedores,  já 

 que  todos  os  roedores  (suscetíveis  ou  infectados)  contribuem  igualmente  aos 

 nascimentos.  O  parâmetro  representa  a  taxa  por  mortes  naturais,  proporcional  à  𝑐 

 população  correspondente.  O  valor  deve  ser  o  mesmo  para  as  duas  classes  de  𝑐 

 roedores,  levando  em  conta  que  roedores  infectados  não  são  contados  nos  casos 

 de  morte  natural.  Os  termos  e  representam  os  processos  de  limitação  no    
 𝑚 

 𝑠    
 𝑚 

 𝐾    
 𝑚 

 𝑖    
 𝑚 

 𝐾 

 crescimento  da  população  de  roedores  devido  à  competição  por  recursos  como 

 comida,  abrigo  e  água,  levando  em  conta  um  parâmetro  ambiental  dependente  do  𝐾 

 tempo.  Valores  mais  altos  de  representam  uma  maior  disponibilidade  de  recursos.  𝐾 

 O  termo  representa  o  número  de  roedores  suscetíveis  que  são  infectados     𝑎  𝑚 
 𝑠 
 𝑚 

 𝑖 
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 por  alguma  interação  com  um  roedor  infectado  (por  mordida  em  uma  luta,  por 

 exemplo)  a  uma  taxa  assumida  constante  e  denominada  de  “parâmetro  de  𝑎 

 contágio”. 

 É  possível  definir  um  valor  crítico  do  parâmetro  ambiental  tal  que  𝐾 
 𝑐 

 ,  separando  assim  dois  casos  distintos.  Se  é  menor  do  que  ,  𝐾 
 𝑐    

=     𝑏 
 𝑎    ( 𝑏    −    𝑐 )  𝐾  𝐾 

 𝑐 

 então  tende  a  zero  e  a  infecção  desaparece.  Se  é  maior  do  que  ,  então  a  𝑚 
 𝑖 

 𝐾  𝐾 
 𝑐 

 infecção  prossegue,  já  que  há  um  aumento  de  recursos  e  as  chances  de 

 sobrevivência  dos  hospedeiros  também  cresce.  Essa  relação  entre  e  𝐾  𝐾 
 𝑐 

 corresponde ao desaparecimento e reaparecimento eventual das infecções. 

 Novamente,  o  modelo  de  Abramson  e  Kenkre  descrito  acima  não  leva  em 

 conta  a  movimentação  dos  roedores  pelo  espaço.  Um  outro  modelo  deve  ser 

 sugerido  para  que  esse  fator  seja  considerado.  Karim,  Ismail  e  Ching  (2009) 

 propõem um modelo baseado em AC. 

 Resumidamente,  o  modelo  de  AC  proposto  para  modelar  o  espalhamento  do 

 hantavírus  consiste  de  um  reticulado  bidimensional  dividido  em  células  quadradas. 

 A  célula  ocupada  por  um  roedor  pode  se  encontrar  em  um  de  dois  estados: 

 suscetível  ou  infectado.  Conhecendo  os  estados  da  célula  individual  ocupada  pelo 

 roedor  e  a  natureza  das  interações  locais,  as  alterações  de  todas  as  células  podem 

 ser  computadas  sincronicamente  obtendo  o  próximo  passo  da  evolução  global. 

 Simular  os  movimentos  e  interações  dos  roedores  dessa  maneira  permite  uma 

 maior  compreensão  do  espalhamento  do  hantavírus  pelo  espaço  (KARIM;  ISMAIL; 

 CHING, 2009, p. 2849). 

 A  topologia  do  modelo  é  de  um  reticulado  bidimensional  denotado  𝑛    ×  𝑚 

 por  .  Toda  célula  em  será  denotada  por  ,  onde  corresponde  à  posição  da  𝐿  2  𝐿  2  𝐶 
 𝑖𝑗 

 𝑖    

 i-ésima  coluna  e  corresponde  à  posição  da  célula  da  j-ésima  linha  do  reticulado.  𝑗    

 Cada  célula  pode  assumir  um  de  três  estados:  0  (está  vazia),  1  (contém  um  roedor 

 suscetível)  e  2  (contém  um  roedor  infectado).  Podemos  representar  o  autômato 

 como  uma  matriz  com  números  correspondendo  a  esses  estados.  Os  autores 

 optaram  por  uma  vizinhança  de  Moore,  assim  como  no  Jogo  da  Vida,  em  que  são 
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 consideradas  todas  as  oito  células  adjacentes  a  uma  determinada  célula  como 

 vizinhas. A figura 3.37 representa essas condições: 

 Figura 3.37 

 Fonte: Karim; Ismail; Ching (2009), p. 2849 

 Como  condições  de  contorno,  os  autores  ligaram  as  bordas,  formando  um 

 padrão  toroidal.  Quanto  às  condições  iniciais,  eles  partem  de  uma  distribuição 

 aleatória  de  células  infectadas,  suscetíveis  ou  vazias  (KARIM;  ISMAIL;  CHING,  2009, 

 p. 2849-50). 

 O  próximo  passo  é  definir  as  condições  da  regra  de  transição.  Os  autores 

 estabelecem  três  fatores  principais  ligados  ao  espalhamento  do  vírus  que  regulam  a 

 evolução do AC (cf. KARIM; ISMAIL; CHING, 2009, p. 2850). São eles: 

 (i) A fonte de infecção é por meio de interações aos pares correspondendo a 

 contatos (como luta) entre os roedores. 

 (ii)  Roedores  infectados  não  vão  se  recuperar  uma  vez  que  tenham  sido 

 infectados pelo hantavírus. 

 (iii)  Um  parâmetro  ambiental  caracteriza  a  capacidade  do  meio  de  manter  𝐾 

 uma  população  de  roedores.  Quanto  maior  o  valor  de  ,  mais  recursos  os  roedores  𝐾 

 terão para sobreviverem. 
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 A  partir  desses  fatores,  o  seguinte  conjunto  de  condições  para  as  regras  de 

 transição é elaborado (cf. KARIM; ISMAIL; CHING, 2009, p. 2850-51): 

 ●  Os  roedores  infectados  e  suscetíveis  refletem  uma  quíntupla  tal { 𝑥 ,     𝑦 ,     𝑧 ,     𝑗 ,     𝑘 }

 que: 

 ○  O  primeiro  componente  (  )  é  um  entre  dois  valores  inteiros  (1  ou  2)  𝑥 

 indicando  o  tipo  de  roedor.  O  valor  1  indica  um  roedor  suscetível  e 

 valor 2 indica um roedor infectado. 

 ○  O  segundo  componente  (  )  é  um  entre  quatro  valores  inteiros  (1,  2,  3  𝑦 

 ou  4)  que  indicam  a  próxima  direção  que  o  roedor  irá  se  mover.  O  valor 

 1  representa  o  movimento  do  roedor  para  uma  célula  vazia  na  direção 

 norte,  o  valor  2  representa  o  movimento  do  roedor  para  a  direção 

 leste, o valor 3 para a direção sul e o valor 4 para a direção oeste. 

 ○  O  terceiro  componente  (  )  é  um  valor  inteiro  que  representa  o  relógio  𝑧 

 de  nascimento  (  birth  clock  ).  O  valor  dado  indica  a  quantidade  de 

 tempo que resta para um novo roedor suscetível nascer. 

 ○  O  quarto  componente  (  )  é  um  valor  inteiro  que  representa  o  relógio  de  𝑗 

 morte  (  death  clock  ).  O  valor  dado  indica  a  quantidade  de  tempo  que 

 resta para um roedor morrer. 

 ○  O  quinto  componente  (  )  representa  as  condições  ambientais  para  a  𝑘 

 população de roedores variando entre  e  .  𝐾    =     10  𝐾    =     30 

 ●  No  início  de  cada  etapa,  cada  roedor  do  sistema  terá:  sua  próxima  direção  de 

 movimento  decidida  ciclicamente  começando  do  norte,  seu  valor  do  relógio 

 de  nascimento  definido  com  um  valor  aleatório  entre  0  e  um  valor  de 

 parâmetro  preg  ,  e  seu  valor  do  relógio  de  morte  definido  com  um  valor 

 aleatório  entre  0  e  um  valor  de  parâmetro  starve  .  Novos  roedores  que 

 eventualmente nascerão são automaticamente definidos como suscetíveis. 

 ●  Roedores  suscetíveis  ou  infectados  morrerão  (serão  removidos  da  grade) 

 assim que seu relógio de morte for zerado. 

 ●  Roedores  suscetíveis  ou  infectados  se  moverão  para  uma  célula  vazia  na 

 direção  pré-determinada  quando  gerarem  um  novo  roedor  suscetível  na 

 grade. 
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 ●  Roedores  suscetíveis  ou  infectados  vão  gerar  novos  roedores  suscetíveis  até 

 morrerem.  O  roedor  suscetível  recém-nascido  terá  uma  direção  de 

 movimento  arbitrariamente  escolhida,  bem  como  valores  para  relógio  de 

 morte  e  relógio  de  nascimento  aleatoriamente  definidos  entre  0  e  os 

 respectivos parâmetros  preg  e  starve  . 

 ●  Um  roedor  infectado  permanecerá  em  seu  estado  infectado  e,  quando  se 

 mover  para  uma  célula  vizinha  vazia  terá  seus  relógios  de  nascimento  e  morte 

 reduzidos em 1 (a menos que o relógio já tenha chegado a 0). 

 ●  Uma  célula  vazia  cercada  por  um  ou  mais  roedores  infectados  será  ocupada 

 por um roedor infectado na próxima etapa. 

 ●  Um  roedor  infectado,  vizinho  de  uma  célula  adjacente  vizinha,  ou  suscetível, 

 sem  nenhum  outro  roedor  infectado  na  vizinhança,  se  moverá  para  uma 

 célula vazia. 

 ●  Um  roedor  suscetível  com  um  ou  mais  roedores  infectados  como  vizinhos  se 

 tornará  infectado  com  uma  probabilidade  1/8,  seu  relógio  de  morte  será 

 redefinido  para  o  valor  de  starve  e  seu  relógio  de  nascimento  será  reduzido 

 em 1. 

 ●  Uma  célula  vazia  que  é  vizinha  de  um  ou  mais  roedores  infectados  será 

 ocupada  pelo  roedor  infectado  que  aleatoriamente  escolherá  uma  direção 

 para  se  mover,  diminuirá  seu  relógio  de  morte  em  1  e  redefinirá  seu  relógio  de 

 nascimento para o valor de  preg  . 

 ●  Uma  célula  vazia  que  não  é  cercada  por  nenhum  roedor  (suscetível  ou 

 infectado) permanecerá vazia. 

 ●  Roedores  suscetíveis  em  uma  célula  vizinha  apenas  de  roedores  suscetíveis 

 permanecerão  na  célula  ou  se  moverão  para  uma  célula  vizinha  vazia 

 diminuindo seu relógio de nascimento e de morte em uma unidade. 

 ●  Roedores  infectados  em  uma  célula  vizinha  apenas  de  roedores  infectados 

 permanecerão  na  célula  ou  se  moverão  para  uma  célula  vizinha  vazia 

 diminuindo seu relógio de nascimento e de morte em uma unidade. 

 Essas  regras  refletem  as  principais  variáveis  envolvidas  em  uma  população 

 de  roedores  vulneráveis  ao  hantavírus.  Utilizando  o  software  Mathematica  ,  os 
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 autores  simularam  esse  AC  para  três  diferentes  valores  de  ,  novamente,  um  valor  𝐾 

 que  reflete  as  condições  ambientais  do  sistema,  como  comida  e  abrigo  (KARIM; 

 ISMAIL;  CHING,  2009,  p.  2851).  Na  regra  de  transição,  se  manifesta  nos  𝐾 

 diferentes  parâmetros  de  preg  e  starve  ,  parâmetros  relativos,  respectivamente,  às 

 taxas de nascimento e morte no ambiente. 

 Assim,  os  autores  definem  uma  simulação  desse  AC  para  uma  grade  de  100 

 linhas  por  100  colunas  rodando  por  100  iterações,  de  modo  que  10%  das  células 

 são  ocupadas  por  roedores  suscetíveis  e  70%  por  roedores  infectados.  A  simulação 

 é  aplicada,  sempre  com  essas  condições  iniciais,  para  três  diferentes  valores  de  :  𝐾 

 10,  20  e  30  (KARIM;  ISMAIL;  CHING,  2009,  p.  2851).  Os  resultados  para  a  primeira 

 simulação  (  )  são  apresentados  na  figura  3.38,  os  resultados  da  segunda  𝐾    =     10 

 simulação  (  )  na  figura  3.39  e  os  da  terceira  simulação  (  )  na  figura  𝐾    =     20  𝐾    =     30 

 3.40. 

 Figura 3.38 

 Fonte: Karim, Ismail; Ching (2009), p. 2852 
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 Figura 3.39 

 Fonte: Karim, Ismail; Ching (2009), p. 2852 

 Figura 3.40 

 Fonte: Karim, Ismail; Ching (2009), p. 2852 

 Os gráficos representam a população de roedores em função do tempo. Para 

 a  primeira  simulação  (  ),  com  resultados  mostrados  na  figura  3.38,  a  𝐾    =     10 

 quantidade  de  roedores  infectados  decai  significativamente  até  desaparecer, 

 enquanto  a  população  de  roedores  suscetíveis  tende  a  aumentar.  Isso  pode  ser 

 explicado  pelo  baixo  valor  de  que  dificulta  a  sobrevivência  no  ambiente  somado  à  𝐾 
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 infecção  do  vírus.  Como  há  um  pequeno  número  inicial  de  suscetíveis,  as  interações 

 entre  suscetíveis  e  infectados  é  mais  rara,  pelo  menos  nos  primeiros  instantes.  Além 

 disso,  os  roedores,  sejam  infectados  ou  suscetíveis,  geram  sempre  proles 

 suscetíveis,  contribuindo  para  o  aumento  gradual  da  população  suscetível  (KARIM; 

 ISMAIL; CHING, 2009, p. 2851). 

 Quando  é  aumentado  para  20  na  segunda  simulação,  como  indicado  na  𝐾 

 figura  3.39,  a  queda  na  população  de  infectados  não  é  tão  brusca,  mas  os 

 infectados  beiram  à  extinção,  mesmo  com  um  maior  valor  de  .  Isso  pode  ser  𝐾 

 explicado,  mais  uma  vez,  pelo  pequeno  número  inicial  de  suscetíveis  (tornando  as 

 interações  raras,  pelo  menos  inicialmente)  e  a  população  de  suscetíveis  aumenta 

 pelo  fato  dos  recém-nascidos  sempre  serem  suscetíveis.  Porém,  vale  reforçar  que 

 os  infectados  sobrevivem  por  mais  tempo  por  conta  do  aumento  no  valor  de  𝐾 

 (KARIM; ISMAIL; CHING, 2009, p. 2851). 

 Por  fim,  na  terceira  simulação  com  resultados  mostrados  no  gráfico  da 

 figura  3.40,  temos  um  caso  para  .  Nessa  situação  vemos  novamente  a  𝐾    =     30 

 população  de  infectados  diminuir  e  a  população  de  suscetíveis  aumentar,  porém,  ao 

 contrário  das  anteriores,  a  população  de  infectados  alcança  uma  certa  estabilidade. 

 Dessa  vez,  como  há  condições  ambientais  mais  favoráveis  com  um  valor  maior  de 

 ,  tanto  suscetíveis  quanto  infectados  morrem  por  causas  naturais  na  mesma  taxa.  𝐾 

 Aumentando  as  chances  de  infectados  sobreviverem  no  ambiente,  as  chances  de 

 interações  entre  infectados  e  suscetíveis  também  aumenta,  justificando  assim  a 

 persistência  do  vírus.  Além  disso,  mais  uma  vez,  todos  os  roedores  sempre  geram 

 uma prole suscetível e não infectada (cf. KARIM; ISMAIL; CHING, 2009, p. 2852). 

 A  análise  feita  por  Karim  e  seus  colegas  mostra  que  a  variação  na  população 

 de  roedores  por  conta  da  presença  de  hantavírus  depende  das  condições 

 ambientais.  É  visível  que  condições  ambientais  mais  favoráveis  tornam  as  infecções 

 mais  persistentes,  já  que  a  probabilidade  de  roedores  infectados  e  suscetíveis 

 interagirem é maior. 

 Antes  de  encerrar  esse  exemplo  é  importante  destacar  que  o  modelo  por  AC 

 empregado  pelos  autores  possui  um  diferencial:  permitir  o  estudo  da  movimentação 

 dos  roedores  e,  assim,  obter  dados  sobre  o  espalhamento  espacial  do  vírus.  Karim 

 e  seus  colegas  mostraram  como  o  padrão  global  da  grade  do  modelo  em  diferentes 
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 instantes  de  tempo  para  a  primeira  simulação  com  se  manifesta  (cf.  𝐾    =     10 

 KARIM;  ISMAIL;  CHING,  2009,  p.  2852).  Eles  não  mostram  padrões  para  os  outros 

 valores  de  no  artigo,  mas,  com  as  informações  obtidas  pelos  gráficos,  não  é  difícil  𝐾 

 imaginar  como  eles  seriam.  A  figura  3.41  mostra  a  evolução  do  AC  da  primeira 

 simulação,  refletindo  os  dados  presentes  nos  gráficos:  a  população  de  suscetíveis 

 (representados  por  pontos  azuis)  aumentando  e  a  população  de  infectados 

 (representados por pontos vermelhos) desaparecendo. 

 Figura 3.40 

 Fonte: Karim; Ismail; Ching (2009), p. 2852 

 3.6.3 Expansão urbana da Região Metropolitana de São Paulo 

 O  terceiro  e  último  caso  de  aplicação  em  AC  a  ser  tratado  neste  capítulo  é 

 um  modelo  de  AC  para  estudo  da  expansão  urbana  da  Região  Metropolitana  de 

 São  Paulo  (RMSP)  desenvolvido  por  um  grupo  de  pesquisadores  brasileiros 

 (MASSABKI et al., 2017). 

 A  motivação  do  estudo  parte  de  uma  constatação  do  aumento  das 

 ocupações  de  áreas  urbanas.  De  acordo  com  as  Nações  Unidas  é  estimado  que 

 54%  da  população  mundial  vive  em  áreas  urbanas  e  está  previsto  que  esse  número 

 deva  chegar  a  66%  em  2050  (cf.  MASSABKI  et  al.,  2017,  p.  362).  O  artigo  de 

 Massabki  e  seus  colegas  fala  de  algumas  causas  possíveis  para  esse  aumento 
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 (busca  por  melhores  condições  de  vida,  por  exemplo).  Seja  como  for,  essa 

 expansão  permite  desenvolvimento  e  melhoria  na  qualidade  de  vida,  mas  também 

 pode  gerar  impactos  ambientais  e  problemas  sociais.  Diante  disso,  surge  a 

 importância  do  desenvolvimento  de  modelos  que  forneçam  dados  mais  precisos  e  a 

 modelagem por meio de AC é um tipo de estratégia que vem crescendo nessa área. 

 A  modelagem  espacial  da  RMSP  foi  feita  com  base  em  dados  de  contorno 

 do  perímetro  urbano  referentes  aos  anos  de  1881,  1905,  1929,  1949,  1974  e  2005, 

 organizados  pelo  Lincoln  Institute  of  Land  Policy  .  Esses  dados,  obtidos  inicialmente 

 no  formato  da  base  de  dados  georreferenciadas  de  tipo  vetorial,  foram  rasterizados 

 por  meio  da  criação  de  um  grid  (a  grade  de  células  de  formatos  regulares)  utilizando 

 o  software  de  Sistemas  de  Informação  Geográfica  (SIG)  Maptitude  ,  versão  2015.  A 

 figura  3.42  abaixo  apresenta  esses  dados.  Por  meio  desse  procedimento  foi  definido 

 preliminarmente  o  tamanho  das  células  para  escalas  correspondentes  a  medidas  de 

 1000  por  1000  metros,  obtendo-se  um  grade  de  23.690  células  abrangendo  a  área 

 de  estudo.  Essa  escolha  é  justificada  pelo  tempo  de  processamento  necessário  e 

 qualidade  do  resultado  desejado,  podendo  ser  ajustado  posteriormente  para  grades 

 menores,  caso  os  ganhos  de  qualidade  justifiquem  o  esforço  computacional  (cf. 

 MASSABKI et al., 2017, p. 364). 

 Figura 3.42 

 Fonte: Massabki et al. (2017), p. 365 
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 Com  base  nos  dados  de  contorno  do  perímetro  urbano  de  cada  período,  as 

 células  internas  e/ou  interceptadas  pelo  contorno  receberam  a  identificação 

 “urbano”  e  as  demais  “não-urbano”.  Essas  identificações  correspondem  aos 

 estados  das  células.  Outras  variáveis  incluem  o  “número  de  vizinhos  urbanos”  e  o 

 “número  de  vizinhos  não-urbanos”.  Temos,  então,  três  variáveis  envolvidas  na 

 modelagem:  “estados”,  “número  de  vizinhos  urbanos”  e  “número  de  vizinhos 

 não-urbanos” (cf. MASSABKI et al., 2017, p. 364-5). 

 A  partir  dessas  variáveis,  os  autores  sugerem  quatro  modelos  possíveis.  O 

 modelo  A  leva  em  conta  os  estados,  número  de  vizinhos  urbanos  e  número  de 

 vizinhos  não-urbanos.  O  modelo  B  leva  em  conta  os  estados  e  o  número  de 

 vizinhos  não-urbanos.  O  modelo  C  leva  em  conta  os  estados  e  o  número  de 

 vizinhos  urbanos.  Por  fim,  o  modelo  D  leva  em  conta  apenas  os  estados  (cf. 

 MASSABKI et al., 2017, p. 365). 

 A  modelagem  por  AC  proposta  pelos  autores,  então,  consiste  em 

 desenvolver  um  AC  de  grade  bidimensional  com  células  quadradas  com 

 vizinhanças  de  Moore  (cf.  MASSABKI  et  al.,  2017,  p.  364),  cada  uma  podendo 

 assumir  um  estado  “urbano”  ou  “não-urbano”.  A  vizinhança  considerada  dependerá 

 do  modelo  (A,  B,  C  ou  D)  assumido.  A  parte  mais  interessante  é  a  definição  das 

 regras  de  transição:  os  autores  definem  essas  regras  por  um  método  de  redes 

 neurais  artificiais  (abreviadamente,  RN  ),  utilizando  o  software  EasyNN  (cf. 73

 MASSABKI  et  al.,  2017,  p.  365).  Seguindo  estudos  como  Ramos  e  da  Silva  (2007), 

 os  autores  julgaram  que  o  desempenho  de  modelos  desenvolvidos  por  RN  no 

 estudo de expansão urbana é superior ao obtido por outras abordagens. 

 Levando  em  conta  os  dados  dos  períodos  mencionados  acima,  os  autores 

 adaptam  uma  modelagem  por  RN  desenvolvida  por  Manzato  e  Rodrigues  da  Silva 

 (2010),  um  modelo  “4-IN-1-OUT”  em  que  quatro  dos  períodos  são  utilizados  como 

 dados de entrada e um como saída. O modelo é ilustrado pela figura 3.43 a seguir. 

 73  Os  autores  utilizaram  a  abreviação  RNA.  No  nosso  caso,  para  evitar  confusões  com  o  termo  da 
 biologia,  usaremos  apenas  RN.  Assim  como  AC,  a  abreviação  será  utilizada  tanto  para  o  singular 
 quanto para o plural 
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 Figura 3.43 

 Fonte: MASSABKI et al. (2017), p. 366 

 A  justificativa  para  a  escolha  dessa  opção  é  que  o  processo  de  modelagem 

 por  RN  requer  pelo  menos  duas  fases  principais:  treinamento  e  avaliação. 

 Adicionalmente,  é  possível  ainda  definir  uma  terceira  fase  denominada  previsão  (cf. 

 MASSABKI  et  al.,  2017,  p.  366).  Essa  metodologia  é  empregada  para  os  quatro 

 modelos. 

 Na  fase  de  treinamento  das  RN  foram  utilizados  como  dados  de  entrada  os 

 anos  de  1881,  1905,  1929,  1949  e,  como  dado  de  saída,  o  ano  de  1974.  Depois 

 disso,  o  conjunto  de  dados  foi  separado  em  duas  amostras:  uma  de  treinamento  e 

 uma  de  validação  interna  da  RN.  No  caso,  foram  usados  70%  dos  dados  como 

 treinamento  e  30%  como  validação  interna.  As  RN,  por  sua  vez,  foram  construídas 

 com  uma  camada  intermediária  e  o  número  de  neurônios  nesta  camada  (gerados 

 automaticamente  pelo  programa  EasyNN  )  foi  igual  a  7  para  o  modelo  A,  5  para  os 

 modelos  B  e  C,  e  3  para  o  modelo  D.  Os  parâmetros  inerentes  à  aplicação  da  RN 

 (taxa  de  aprendizagem  e  momentum  )  foram  obtidos  automaticamente  por  meio  do 

 software  EasyNN  ,  que  fornece  valores  otimizados  para  cada  caso  .  Já  a  fase  de 74

 avaliação  envolve  a  verificação  do  desempenho  dos  modelos  desenvolvidos  e  já 

 treinados.  Para  tanto,  foram  aplicados  os  dados  de  1905,  1929,  1949,  1974  como 

 entrada  (IN)  resultando  como  dado  de  saída  os  resultados  de  2005,  o  ano  de 

 referência  para  a  avaliação  dos  modelos.  O  desempenho  de  cada  modelo  foi 

 definido  pela  avaliação  da  variável  “Estado”,  calculando-se  a  porcentagem  de 

 acertos  de  células  estimadas  como  “urbanas”  ou  “não-urbanas”  conforme  cada 

 74  Mais detalhes sobre esses parâmetros podem ser encontrados em da Silva et al. (2004). 
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 modelo  para  2005,  comparadas  à  situação  real  em  2005  (cf.  MASSABKI  et  al.,  2017, 

 p.  366).  Por  fim,  a  fase  de  previsão  seria  a  etapa  em  que  o  cenário  de  expansão 

 urbana  é  projetado  para  algum  ano  futuro.  No  caso,  o  ano  futuro  escolhido  é  2030, 

 por  ser  um  intervalo  médio  entre  um  período  e  outro  nos  períodos  utilizados  na 

 abordagem  (há  um  intervalo  de  mais  ou  menos  25  anos  entre  um  ano  e  outro  nos 

 anos  estudados).  Assim,  os  dados  referentes  aos  anos  de  1929,  1949,  1974  e  2005 

 foram  utilizados  como  entrada  para  derivar,  por  meio  das  RN,  dados  de  saída  que 

 são  esperados  para  corresponderem  ao  cenário  urbano  de  2030  .  A  figura  3.44  a 75

 seguir resume todas essas etapas de aplicação de RN. 

 Figura 3.44 

 Fonte: MASSABKI et al. (2017), p. 366 

 Para  a  fase  de  avaliação,  a  aplicação  de  RN  rendeu  os  resultados 

 apresentados na figura 3.45. 

 Figura 3.45 

 Fonte: MASSABKI et al. (2017), p. 367 

 75  É  importante  comentar  que  redes  neurais  não  admitem  extrapolação  de  dados,  apenas 
 interpolação,  havendo  a  necessidade  de  usar  séries  temporais  para  realizar  prospecção.  Manteremos 
 o  termo  em  fidelidade  ao  artigo,  mas  é  controverso  o  uso  da  palavra  “previsão”  pelos  autores. 
 Agradeço ao professor Anderson Beraldo-de-Araújo por essa observação. 
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 Os  dados  da  figura  3.45  indicam  a  porcentagem  de  acertos  para  cada  um 

 dos  quatro  tipos  de  modelo  considerados.  O  melhor  desempenho  foi  em  relação  ao 

 modelo  C,  caso  em  que  a  vizinhança  considera  o  estado  da  célula  e  o  número  de 

 vizinhas  urbanas,  com  94%  de  acerto.  O  modelo  A  (baseado  no  estado  da  célula, 

 no  número  de  vizinhas  urbanas  e  número  de  vizinhas  não-urbanas)  e  o  modelo  B 

 (baseado  no  estado  da  célula  e  no  número  de  vizinhas  não-urbanas)  apresentaram  o 

 mesmo  desempenho  de  86%  de  acerto.  O  modelo  D  foi  o  menos  bem-sucedido, 

 apresentando  apenas  14%  de  acerto.  Esses  resultados  mostram  que  nem  sempre  o 

 modelo  mais  sofisticado  (no  caso,  o  modelo  A,  que  leva  em  conta  o  número  de 

 estados,  o  número  de  vizinhas  urbanas  e  o  número  de  vizinhas  não-urbanas)  será  o 

 mais  bem-sucedido.  Uma  possível  justificativa  para  isso  é  notar  que  a  metodologia 

 aplica  redes  neurais  que  treinam  e  ajustam  as  regras  de  transição  com  base  nos 

 dados  de  entrada  e  saída  disponibilizados  para  a  modelagem.  Quando  uma  maior 

 quantidade  de  variáveis  é  considerada  é  possível  que  a  rede  apresente  erros  na 

 validação  dos  dados  e  forneça  resultados  não  muito  precisos  (cf.  MASSABKI  et  al., 

 2017, p. 367). 

 Por  outro  lado,  era  esperado  que  o  modelo  D  fosse  o  menos  preciso.  Esse 

 modelo  é  o  menos  sofisticado  dos  quatro,  levando  em  conta  apenas  os  estados  das 

 células  e  não  incorporando  relações  de  vizinhança.  O  modelo  D  é  contrário  ao  que  é 

 usualmente  considerado  em  uma  metodologia  que  emprega  AC.  Porém,  os  autores 

 consideram  esse  modelo  como  um  parâmetro  de  referência  para  avaliar  as  outras 

 modelagens que consideram a vizinhança como fator (cf. MASSABKI et al., 2017, p. 

 367). 

 Como  o  modelo  C  foi  o  mais  bem-sucedido,  as  análises  efetuadas  pelos 

 autores  no  restante  do  estudo  foi  feita  a  partir  desse  modelo.  Em  primeiro  lugar,  eles 

 examinam  como  os  resultados  estão  distribuídos  espacialmente.  Na  figura  3.45,  é 

 apresentado  um  mapa  com  os  estados  estimados  pelo  modelo  C  na  fase  de 

 avaliação  comparando  as  células  classificadas  como  urbanas  e  não-urbanas  para 

 2005  com  o  contorno  do  perímetro  baseado  nos  dados  reais  de  2005.  A  figura 

 sobrepõe  os  dados  fornecidos  pelo  modelo  e  o  perímetro  real  e  a  área  coberta 

 pelos  dados  obtidos  pela  modelagem  é  bastante  próxima  da  área  restrita  pelo 
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 perímetro  real.  Os  autores  salientam  que  não  houve  atribuição  de  estado  urbano 

 para  a  região  centro-leste,  apresentando  em  vez  disso  um  padrão  linear  de 

 ocupação  urbana  que  reflete  os  dados  utilizados  na  fase  de  treinamento,  fase  em 

 que  os  dados  do  ano  de  1974  foram  utilizados  como  dados  de  saída.  A  tendência 

 de  padrão  linear  ocorrida  em  1974  é  apresentada  à  direita  da  figura  3.46  e  a  seta 

 vermelha  aponta  como  a  tendência  se  mantém  nos  dois  períodos.  Isso  mostra  que 

 o  modelo  é  capaz  de  capturar  esse  comportamento  espacial  (MASSABKI  et  al., 

 2017, p. 367-8). 

 Figura 3.46 

 Fonte: MASSABKI et al. (2017), p. 367 

 Apesar  das  semelhanças,  algumas  discrepâncias  entre  o  contorno  modelado 

 e  o  contorno  real  são  perceptíveis,  especialmente  nas  regiões  de  borda.  Os  autores 

 examinam  melhor  essas  diferenças  comparando  as  células  com  um  estado 

 estimado  para  2005  que  se  diferenciam  do  correspondente  ao  estado  real  –  essas 

 células  correspondem  aos  6%  de  erro  do  modelo  C  (cf.  MASSABKI  et  al.,  2017,  p. 

 368). A figura 3.47 apresenta esses dados. 
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 Figura 3.47 

 Fonte: MASSABKI et al. (2017), p. 368 

 Os  autores  informam  que  essas  discrepâncias  eram  esperadas,  pois  estão 

 relacionadas  com  o  processo  de  estabelecimento  das  regras  de  transição  por  meio 

 das  redes  neurais.  A  sugestão  que  eles  apresentam  para  minimizar  esses  erros  seria 

 diminuir  o  tamanho  das  células  (aumentando  assim  o  poder  de  resolução  das 

 imagens)  e  considerar  variáveis  adicionais  relacionadas  ao  meio  físico  .  Não 76

 obstante,  eles  afirmam  que  os  resultados  obtidos  por  esse  estudo  são  promissores 

 e  permitem  investigações  mais  aprofundadas  (MASSABKI  et  al.,  2017,  p.  368). 

 Quanto  aos  dados  envolvendo  a  projeção  da  expansão  urbana  da  RMSP  para  o  ano 

 de  2030,  os  autores  comparam  os  resultados  obtidos  pela  aplicação  do  modelo  C 

 sobrepondo  uma  imagem  de  satélite  obtida  pelo  Google  Earth  referente  ao  ano  de 

 2015.  Embora  2015  não  seja  um  período  considerado  na  modelagem,  os  autores 

 perceberam  que  já  é  possível  notar  algumas  tendências  interessantes  (MASSABKI 

 et al., 2017, p. 368). Essa comparação é apresentada na figura  3.48. 

 76  Um  modelo  nessas  condições  sugerido  pelos  autores  é  o  modelo  SLEUTH,  apresentado  em 
 Chaudhuri e Clarke (2013). 
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 Figura 3.48 

 Fonte: MASSABKI et al. (2017), p. 368 

 Um  primeiro  ponto  notado  pelos  autores  é  que  o  modelo  prevê  um 

 crescimento  da  área  urbanizada  no  sentido  da  oferta  de  transportes,  principalmente 

 na  direção  das  rodovias  Presidente  Dutra  (nordeste)  e  Régis  Bittencourt  (sudoeste), 

 ou  seja,  mesmo  não  levando  em  conta  ofertas  de  transporte  no  processo  de 

 modelagem,  o  modelo  capturou  um  padrão  de  expansão  urbana  com  uma 

 tendência  de  acompanhar  a  disponibilidade  de  infraestrutura  de  transporte 

 (MASSABKI et al., 2017, p. 368). 

 Também  é  prevista  uma  expansão  de  ocupação  urbana  mais  ao  norte  sobre 

 a  Serra  da  Cantareira,  um  padrão  de  expansão  que  pode  indicar  um  processo  de 

 sobrecarga  na  região  com  a  redução  da  cobertura  vegetal,  além  de  aumentar  as 

 chances  de  impactos  negativos  associados  a  erosões  e  inundações  de  áreas 

 urbanas (MASSABKI et al., 2017, p. 368). 

 Os  autores  também  destacam  que  mais  ao  sul  é  prevista  uma  expansão 

 urbana  sobre  áreas  de  represamento  de  água,  como  as  represas  de  Guarapiranga  e 

 Billings.  Esse  resultado  pode  indicar  aumento  de  sobrecarga  urbana  nas  áreas  do 

 reservatório,  requerendo  assim  certos  cuidados  para  conservar  a  cobertura  vegetal 

 na  região,  bem  como  gestão  do  uso  e  ocupação  do  solo  nesses  arredores  para 
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 proteger  os  recursos  hídricos  de  assoreamento  e  poluição  (MASSABKI  et  al.,  2017, 

 p. 369). 

 A conclusão dos autores é que o modelo C, escolhido por apresentar a maior 

 taxa  de  acerto  com  as  regras  de  transição  definidas  pelas  RN,  reflete  bem  um 

 padrão  de  desenvolvimento  urbano  acompanhando  as  redes  de  infraestrutura  de 

 transportes.  Os  resultados  do  modelo  apresentaram  previsões  que  podem  auxiliar 

 nos  processos  de  planejamento  urbano  visando  sustentabilidade.  Além  disso,  os 

 autores  lembram  que  o  modelo  pode  ser  aprimorado  com  certas  alterações,  como 

 diminuir  o  tamanho  das  células  e  levar  em  conta  outros  fatores  desconsiderados, 

 como  condições  de  restrição  ao  acesso  de  certos  territórios  e  a  expansão  urbana 

 de  regiões  vizinhas,  já  que  é  perfeitamente  esperado  que  regiões  metropolitanas 

 próximas  também  se  desenvolvam  e  cresçam  em  seu  próprio  passo.  Não  obstante, 

 os  autores  consideram  esse  processo  de  modelagem  promissor  e  útil  para  futuras 

 investigações (cf. MASSABKI et al., 2017, p. 369). 

 Isso  encerra  os  exemplos  de  aplicações  de  AC  deste  capítulo.  Todos  são 

 casos  de  modelagem  em  que  se  pretende  representar  aspectos  de  algum  domínio 

 de  interesse.  Em  particular,  considerando  o  que  foi  trabalhado  no  capítulo  anterior, 

 AC  são  usados  para  capturar  aspectos  emergentes  nos  sistemas  estudados, 

 aspectos  globais  que  não  aparecem  considerando  apenas  interações  locais.  Em 

 que  sentido  a  emergência  deve  ser  entendida  em  AC  e  como  AC  representam  essa 

 emergência é o que será explorado no próximo capítulo. 
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 Capítulo 4 

 Emergência e Representação em Autômatos Celulares 

 Pelo  que  foi  discutido  no  capítulo  anterior,  AC  podem  ser  encarados  em  um 

 nível  local,  envolvendo  apenas  o  que  ocorre  em  cada  célula,  ou  em  um  nível  global, 

 levando  em  conta  a  dinâmica  de  todas  as  células  em  conjunto.  Isso  permite  explorar 

 como  a  noção  de  emergência  trabalhada  no  capítulo  2  aparece  no  contexto  de  AC. 

 É  o  que  será  feito  neste  capítulo.  Começamos  mostrando  na  seção  4.1  como 

 aspectos  emergentes  aparecem  em  AC  e  seguimos  na  seção  4.2  mostrando  como 

 esses  aspectos  podem  ser  representados  de  acordo  com  a  acepção  DEKI  discutida 

 no capítulo 1. 

 4.1 Aspectos emergentes em AC 

 Várias  células  tomadas  em  conjunto  ocupam  um  espaço  maior  do  que  uma 

 única  célula  e  isso  já  é  suficiente  para  desenvolver  dois  níveis  de  descrição,  o  nível 

 das  partes  e  o  nível  do  todo.  Qualquer  AC  com  mais  de  uma  célula,  portanto, 

 atende  o  primeiro  item  da  lista  de  Kim  no  sentido  de  permitir  um  novo  nível  de 

 descrição.  Se  “ser  um  conjunto  de  células”  e  “ser  uma  célula  individual”  contam 

 como  propriedades,  o  segundo  item  também  pode  ser  atendido  por  qualquer  AC 

 com mais de uma célula. 

 Os  pontos  mais  interessantes  aparecem  quando  consideramos  o  terceiro 

 item  da  lista  de  doutrinas  de  emergência,  a  saber,  a  imprevisibilidade  teórica  dos 

 aspectos  de  nível  superior.  Na  discussão  sobre  a  noção  de  emergência  fraca  de 

 Bedau  foi  comentado  que  um  sistema  é  fracamente  emergente  se  aspectos  de  nível 

 superior  não  podem  ser  previstos  sem  um  esquadrinhamento  das  interações 

 causais  de  nível  inferior  e,  segundo  Bedau  (2002),  esse  tipo  de  situação  ocorre  em 

 AC, mas não em todos. 

 Vejamos  primeiro  um  exemplo  de  AC  que  não  apresenta  emergência  fraca, 

 ou  seja,  é  possível  encontrar  aspectos  de  nível  superior  que  são  previsíveis  sem  a 

 necessidade  de  um  esquadrinhamento  de  todos  os  processos  de  baixo  nível.  Não  é 

 difícil  encontrar  um  exemplo  simples  de  AC  que  se  enquadre  nessa  descrição.  Tome 
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 o  caso  de  um  AC  Elementar  apresentado  no  capítulo  anterior  que  siga  a  Regra  0.  De 

 acordo  com  essa  regra,  independente  da  vizinhança  e  do  estado  inicial,  toda  célula 

 assumirá  o  mesmo  estado  na  próxima  geração.  Representando  as  células  por 

 quadradinhos  que  podem  se  encontrar  em  estados  preenchidos  ou  não,  a  figura  4.1 

 abaixo mostra todas as possibilidades para essa regra. 

 Figura 4.1 

 Fonte: o autor 

 A  regra  mostra  claramente  que,  independente  da  vizinhança  ou  do  estado  da 

 célula,  ela  sempre  assumirá  o  estado  não-preenchido  na  geração  seguinte.  A  partir 

 disso,  é  fácil  concluir  que,  independente  do  macroestado  inicial  (isto  é,  a 

 configuração  da  totalidade  de  todas  as  células  no  instante  inicial),  todas  as  demais 

 gerações  que  se  seguirem  terão  todas  as  células  do  sistema  em  um  estado  de 

 não-preenchimento.  Consequentemente,  não  precisamos  acompanhar  toda  a 

 evolução  do  micronível  para  prever  o  que  ocorrerá  em  macronível:  a  evolução 

 espaço-temporal  do  AC  Elementar  seguindo  essa  regra  será  uma  distribuição  que 

 terá  apenas  células  não-preenchidas,  com  exceção  das  células  preenchidas  como 

 estado  inicial.  Conhecendo  a  regra,  essa  é  uma  conclusão  facilmente  obtida,  já  que 

 não  poderia  haver  outro  resultado  além  de  células  não-preenchidas.  A  figura  4.2 

 mostra essa evolução com apenas uma célula preenchida no estado inicial. 

 196 



 Figura 4.2 

 Fonte: emergentmind.com. Acesso em: 20 de outubro de 2020 

 Isso  já  prova  que  nem  todo  AC  atende  a  terceira  doutrina  de  emergência  na 

 lista  de  Kim  sobre  a  imprevisibilidade  teórica  dos  aspectos  emergentes.  O  todo  do 

 AC  Elementar  sob  a  Regra  0  pode  ser  previsto  conhecendo  apenas  as  regras  de 

 cada  célula  individualmente.  A  Regra  0  não  é  a  única  nessas  condições.  A  Regra 

 255  também  possibilitaria  essa  previsão.  A  diferença  da  Regra  0  para  a  Regra  255  é 

 que,  independente  dos  estados  das  células  na  geração  atual,  a  próxima  geração 

 sempre  terá  células  preenchidas.  A  Regra  255  é  a  contraparte  da  Regra  0  em  que, 

 para  cada  vizinhança  possível,  a  próxima  geração  sempre  terá  uma  célula 

 preenchida.  A  figura  4.3  abaixo  mostra  o  comportamento  de  cada  caso  possível  de 

 estado e vizinhança para a Regra 255. 

 Figura 4.3 

 Fonte: o autor 

 A evolução da Regra 255 seria como mostrado na Figura 4.4. 
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 Figura 4.4 

 Fonte: emergentmind.com. Acesso em 20 de outubro de 2020. 

 Assim  como  ocorre  na  Regra  0,  não  precisamos  acompanhar  toda  a  evolução 

 das  células  para  entender  que,  excetuando  o  início,  o  macroestado  de  todas  as 

 demais  gerações  será  a  totalidade  das  células  completamente  preenchidas.  A 

 previsão  é  trivial,  bastando  ter  conhecimento  de  que  a  Regra  255  atribui  o  estado  de 

 preenchimento a todas as células independente de estado ou vizinhança. 

 Nem  todos  os  casos  de  emergência  nessa  linha  são  tão  triviais  assim.  Um 

 exemplo  particularmente  interessante  é  um  AC  desenvolvido  para  resolver  o 

 “problema  da  classificação  de  densidade”  (BERTO  &  TAGLIABUE,  2017).  Em  linhas 

 gerais,  esse  problema  de  classificação  consiste  no  seguinte:  é  possível  construir  um 

 AC  unidimensional  finito,  com  dois  estados  para  cada  célula,  capaz  de  determinar 

 se  há  mais  células  em  um  estado  do  que  em  outro  na  geração  inicial?  Mais 

 precisamente,  dado  um  autômato  celular  unidimensional  finito  com  células  que 

 podem  estar  preenchidas  ou  vazias  em  seu  macroestado  inicial,  é  possível  chegar 

 em  algum  macroestado  posterior  que  apresente  todas  as  células  vazias  se  ele  tinha 

 mais  células  vazias  no  início  ou  que  apresente  todas  as  células  preenchidas  se  ele 

 não  tinha  (ou  seja,  tinha  um  número  de  células  vazias  menor  ou  igual  ao  número  de 

 células  preenchidas)?  Queremos,  portanto,  que  o  próprio  AC,  sem  qualquer 

 informação  exterior,  nos  diga  se  possuía  mais  ou  menos  células  vazias  em  seu 

 macroestado  inicial.  Solucionar  esse  problema  é  uma  tarefa  não-trivial  para  AC,  já 
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 que  eles  lidam  com  interações  locais.  Para  apresentar  a  solução  desejada,  o 

 autômato  deve  seguir  uma  regra  que  entregue  um  macroestado  apenas  com  células 

 vazias  se  e  somente  se  o  autômato  possuir  mais  células  vazias  do  que  preenchidas 

 em seu macroestado inicial. 

 É  provado  que  não  existe  um  AC  capaz  de  solucionar  esse  problema  com 

 perfeição  (LAND;  BELEW,  1995).  Podemos,  no  entanto,  encontrar  AC  que  cubram 

 uma  quantidade  aceitável  de  casos.  James  Crutchfield  e  Melanie  Mitchell  fizeram 

 isso  com  o  auxílio  de  algoritmos  genéticos  que  testaram  diferentes  possibilidades 

 de  regras  para  AC  unidimensionais  com  uma  vizinhança  r  =  3  (CRUTCHFIELD; 

 MITCHELL,  1995).  A  regra  Φ  17083  foi  a  candidata  mais  bem-sucedida  nos  testes  dos 

 autores, permitindo gerar um padrão como mostrado na Figura 4.5 a seguir. 

 Figura 4.5 

 Fonte: CRUTCHFIELD; MITCHELL (1995, p. 10744) 

 Na  figura  4.11,  o  eixo  horizontal  representa  a  distribuição  espacial  e  o  eixo 

 vertical  a  distribuição  temporal  em  ordem  crescente  de  gerações  de  cima  para 

 baixo.  Na  geração  250  (não  mostrada  na  imagem),  o  autômato  terá  todas  as  suas 

 células  vazias,  correspondendo  à  solução  desejada  para  o  problema  de 

 classificação de densidade (cf. CRUTCHFIELD; MITCHELL, 1995, p. 10744). 

 Uma  descrição  qualitativa  de  alto  nível  dessa  distribuição  espaço-temporal 

 poderia  ser  feita  em  termos  de  regiões  pretas  (apenas  com  células  preenchidas), 
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 brancas  (apenas  com  células  vazias)  e  cinzas  (tanto  com  células  vazias  como 

 preenchidas)  que  se  “expandem”,  se  “contraem”  e  se  “movimentam”.  Crutchfield  e 

 Mitchell  associaram  esses  comportamentos  com  trocas  de  informação  no  decorrer 

 da  distribuição  espaço-temporal  que  poderiam  representar  algum  tipo  de 

 processamento  de  informação  nessa  descrição  de  alto  nível,  uma  computação 

 emergente  (cf.  CRUTCHFIELD;  MITCHELL,  1995,  p.  10742).  Os  autores 

 identificaram  cinco  padrões  de  evolução  dessas  regiões  que  parecem  seguir  uma 

 lógica  específica  e,  por  meio  da  aplicação  de  conceitos  da  teoria  da  computação 

 em  AC,  filtraram  o  diagrama  da  figura  4.5  em  certas  regiões  para  apresentar  um 

 novo diagrama mostrado na figura 4.6 a seguir. 

 Figura 4.6 

 Fonte: CRUTCHFIELD; MITCHELL (1995, p. 10745) 

 O  que  temos  é  o  mesmo  diagrama  da  figura  4.11,  mas  filtrado  por  meio  da 

 aplicação  de  ferramentas  teóricas  computacionais  especiais  em  determinadas 

 regiões  que  apresentam  um  padrão  regular.  São  regiões  espaciais  dinamicamente 

 homogêneas  ou,  simplesmente,  “domínios”  (cf.  CRUTCHFIELD  &  MITCHELL,  1995, 

 p.  10743).  Esses  domínios  podem  ser  definidos  por  métodos  matemáticos 

 rigorosos  e  detectados  por  algoritmos  .  O  diagrama  filtrado  apresenta  certas 77

 “paredes”  ou  “fronteiras”.  Quando  elas  permanecem  espacialmente  localizadas  ao 

 longo  do  tempo,  essas  paredes  são  definidas  como  “partículas”  que  atuam  como 

 77  Para detalhes técnicos, ver Hanson e Crutchfield (1992). 
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 transmissoras  de  informação  na  distribuição  espaço-temporal  (cf.  CRUTCHFIELD; 

 MITCHELL,  1995,  p.  10744).  Na  figura,  os  padrões  de  partículas  são  identificados 

 pelas  letras  gregas.  Os  dois  círculos  ampliam  dois  casos  de  interações  entre 

 partículas, indicando troca de informação. 

 A  ideia  central  é  que  o  AC  apresenta  uma  espécie  de  “computação  interna”. 

 Os  autores  chamam  de  computação  emergente,  já  que  é  revelado  um 

 processamento  de  informação  novo  que  não  é  contemplado  no  nível  local  das 

 células.  Os  processos  envolvendo  partículas  e  domínios  podem  ser  descritos  em 

 termos  computacionais  e  revelar  o  macroestado  de  interesse.  Há,  portanto,  um 

 algoritmo  latente  na  evolução  do  AC  que  explicaria  o  sucesso  relativo  da  regra 

 Φ  17083  em solucionar o problema da classificação de  densidade. 

 Em  nossa  escala  de  emergência,  contudo,  o  AC  atuando  na  regra  Φ  17083  não 

 é  nem  mesmo  emergente  no  sentido  da  emergência  fraca  de  Bedau  (cf.  BERTO; 

 TAGLIABUE,  2017).  A  razão  é  que  se  a  compreensão  desses  domínios  e  interações 

 entre  partículas  no  nível  da  distribuição  espaço-temporal  revelam  que  é  possível 

 encontrar  um  algoritmo  para  resolver  o  problema  da  classificação  de  densidade 

 mais  eficiente  do  que  simplesmente  executar  o  AC  passo  a  passo,  então, 

 compreendendo  como  funcionam  os  domínios,  bastaria  aplicar  o  algoritmo  deles 

 assim  que  surgissem  na  distribuição  e  um  computador  poderia  gerar  corretamente 

 o  resultado  antes  mesmo  do  AC  completar  suas  iterações  até  o  macroestado  de 

 interesse.  Isso  tornaria  a  regra  Φ  17083  um  AC  na  mesma  categoria  dos  exemplos  da 

 regra  0  e  da  regra  255,  embora  o  algoritmo  envolvido  esteja  longe  de  ser  trivial  e 

 exija  um  trabalho  imenso  envolvendo  algoritmos  genéticos  e  interpretação 

 matemática dos domínios. 

 Mas  podemos  encontrar  muitos  casos  de  AC  com  macroestados 

 imprevisíveis  no  sentido  proposto  pela  emergência  fraca  de  Bedau,  isto  é,  casos  em 

 que  não  temos  como  prever  se  certos  macroestados  aparecerão  sem  acompanhar  a 

 evolução no micronível. Um exemplo seria o famoso Jogo da Vida. 

 No  Jogo  da  Vida,  há  aspectos  de  macroestado  que  não  podem  ser  previstos 

 conhecendo  apenas  a  regra  de  vizinhança  e  as  condições  iniciais.  Considere,  por 

 exemplo,  a  configuração  abaixo  como  um  macroestado  inicial  no  Jogo  da  Vida  em 
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 que  apenas  as  células  mostradas  estão  preenchidas  (em  estado  “Viva”)  e  todas  as 

 demais não estão. 

 Figura 4.7 

 Fonte: o autor (2020) 

 Esse  é  um  padrão  conhecido  como  “  Blinker  Puffer  1  ”,  descoberto  pelo 

 matemático  Robert  Wainwright  em  1984  (BLINKER  PUFFER  1,  2020),  no  qual  o 

 agrupamento  de  células  parece  se  mover  indefinidamente  para  a  esquerda  ao 

 mesmo  tempo  em  que  deixa  padrões  blinker  para  trás.  A  figura  4.8  abaixo  é  uma 

 imagem  em  zoom  reduzido  mostrando  uma  parte  da  configuração  total  das  células 

 após 285 iterações partindo desse padrão inicial. 

 Figura 4.8 

 Fonte: o autor (2020) 
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 No  entanto,  esse  padrão  não  é  trivial.  Não  há  como  prever  que  a  evolução  do 

 macroestado  chegará  nesse  comportamento  sem  acompanhar  a  dinâmica  de 

 alteração  dos  microestados  passo  a  passo.  Apenas  o  conhecimento  da 

 configuração  inicial  e  da  regra  do  Jogo  da  Vida  não  é  suficiente  para  dizer  que  o 

 padrão adotará um comportamento tão peculiar em um macronível. 

 Para  ver  isso  melhor,  mantenha  as  regras  do  Jogo  da  Vida,  porém,  admita 

 uma  pequena  alteração  na  configuração  inicial  do  padrão  de  exemplo  acima, 

 deixando-o como mostrado na figura 4.9 abaixo. 

 Figura 4.9 

 Fonte: o autor (2020) 

 A  alteração  foi  remover  uma  única  célula  viva  do  padrão  no  agrupamento 

 inferior.  Essa  única  e  pequena  mudança  também  modifica  o  padrão.  Agora,  o 

 agrupamento  não  mais  se  transforma  em  uma  lançador  de  blinkers  ,  mas  assume  um 

 padrão fixo e imóvel após 40 gerações como mostra a figura 4.10 a seguir. 
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 Figura 4.10 

 Fonte: o autor (2020) 

 Uma  pequena  alteração  em  micronível  é  suficiente  para  modificar  um 

 comportamento  em  macronível.  Mais  do  que  isso:  não  temos  como  prever  que  essa 

 mudança  ocorrerá  só  com  o  padrão  no  passo  inicial  e  as  regras  do  Jogo  da  Vida. 

 Não  há  atalhos,  precisamos  aplicar  a  regra  de  transição  nas  células  para  visualizar  a 

 mudança. 

 Uma  mudança  mais  radical  acontece  quando  acrescentamos  uma  célula  viva 

 à  configuração  inicial.  Adicionando  uma  célula  viva  no  canto  superior  direito  do 

 agrupamento  central  do  padrão  da  figura  4.7  teremos  uma  padrão  como  o  mostrado 

 na figura 4.11 abaixo. 

 Figura 4.11 

 Fonte: o autor (2020) 
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 Agora,  o  padrão  de  nave  espacial  que  havia  nos  casos  anteriores 

 desaparece.  O  padrão  segue  uma  evolução  mais  desordenada  que,  após  65 

 iterações,  deixa  apenas  um  glider  e  um  block  em  cena.  Novamente,  uma  pequena 

 alteração  nas  condições  iniciais  já  é  suficiente  para  mudar  o  comportamento  em 

 macronível  radicalmente.  Isso  mostra  que,  para  certas  regras  de  AC,  um 

 acompanhamento  da  dinâmica  de  micronível  é  necessário  para  entender  a  dinâmica 

 de  macronível.  Esse  é  o  caso  do  Jogo  da  Vida.  Enquanto  nas  regras  0  e  255  de  AC 

 Elementar  era  trivial  dizer  o  que  ocorreria  em  macronível  apenas  conhecendo  as 

 regras,  independente  das  condições  iniciais,  no  caso  do  Jogo  da  Vida  não  podemos 

 prever  a  dinâmica  de  macronível  com  precisão  apenas  com  as  condições  iniciais. 

 Também  não  há  um  algoritmo  compressível  como  no  caso  da  regra  Φ  17083  para 

 determinar  que  tipo  de  macroestado  teremos.  É  apenas  por  meio  de  um 

 acompanhamento  passo  a  passo  de  cada  iteração  que  o  comportamento  global  do 

 Jogo  da  Vida  para  cada  configuração  inicial  pode  ser  compreendido.  Isso  é 

 justamente  o  princípio  de  emergência  fraca  apresentado  em  Bedau  (2002,  2012)  ou, 

 usando  a  escala  de  emergência  aqui  proposta,  um  AC  que  atende  até  o  terceiro 

 ponto  da  lista  de  doutrinas  de  emergência,  já  que,  além  de  possibilitar  novos  níveis 

 de descrição e novas propriedades, não admite previsibilidade teórica. 

 O  quarto  tópico  da  lista  de  doutrinas  de  emergência  trata  da  irredutibilidade 

 explicativa  dos  aspectos  emergentes.  À  primeira  vista,  AC  não  parecem  atender 

 esse  ponto.  A  razão  é  que  aspectos  emergentes  em  AC,  padrões  como  os  gliders  e 

 blinker  puffers  do  Jogo  da  Vida,  ontologicamente  falando,  não  são  nada  além  das 

 células  alterando  seus  estados  localmente  por  conta  da  regra.  Bedau  concorda  com 

 isso: 

 “Cada  autômato  celular  não  é  nada  além  de  uma  grade  de  células,  e 
 o  comportamento  de  suas  células  é  inteiramente  determinado  por 
 uma  função  local  de  atualização.  Quaisquer  macro  padrões  de  maior 
 escala  exibidos  pelo  autômato  celular  são  derivados  da  iteração  do 
 comportamento  de  cada  célula  ao  longo  do  tempo  de  acordo  com  a 
 função  de  atualização  do  sistema  e  agregação  das  células  pela  grade. 
 Em  outras  palavras,  o  macro  comportamento  de  cada  sistema  é 
 constituído  por  iteração  e  agregação  de  interações  causais  locais.” 
 (BEDAU, 2002, p. 31-32). 
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 Aplicando  o  que  foi  tratado  na  discussão  do  capítulo  2,  os  padrões 

 emergentes  em  AC  são  funcionalmente  realizados  pelas  interações  locais  nas 

 células.  Uma  configuração  de  células  em  tais  e  tais  estados  dentro  de  uma  regra  de 

 atualização  bem  definida  é  suficiente  para  realizar  determinados  comportamentos 

 de  nível  superior.  AC,  portanto,  admitem  uma  redução  funcional,  para  usar  os 

 termos de Kim (1999). 

 Embora  não  negue  a  redução  funcional  dos  padrões  macro  em  termos  do 

 comportamento  micro,  Bedau  argumenta  que  os  padrões  de  nível  superior  em  AC 

 possuem  uma  autonomia  maior  do  que  uma  mera  inacessibilidade  epistêmica  dos 

 padrões  fracamente  emergentes.  Embora  alguns  padrões  sejam  autônomos  apenas 

 no  sentido  de  não  serem  previsíveis  sem  esquadrinhamento  das  interações  locais, 

 há  outros  que  são  autônomos  no  sentido  de  serem  realizáveis  por  diferentes 

 microestados. Em seu artigo, Bedau escreve o seguinte: 

 “Então,  a  autonomia  explicativa  da  emergência  fraca  pode  tomar  duas 
 formas.  Quando  o  fenômeno  emergente  são  meros  efeitos  de 
 microcontingências,  então  sua  autonomia  explicativa  é  meramente 
 epistemológica.  A  autonomia  explicativa  não  assinala  qualquer  macro 
 estrutura  distintiva  na  realidade.  Mas  fenômenos  emergentes  que  são 
 realizados  em  uma  variedade  indefinida  de  diferentes 
 microcontingências  podem  ser  descritos  e  explicados  apenas  no 
 macronível.  O  ponto  não  é  apenas  que  macroexplicação  e  descrição 
 são  irredutíveis,  mas  que  essa  irredutibilidade  assinala  a  existência  de 
 uma macroestrutura objetiva.” (BEDAU, 2002, p. 42). 

 Bedau  fala  de  uma  irredutibilidade  explicativa  dos  padrões  fracamente 

 emergentes  no  sentido  de  haver  uma  realização  múltipla.  Diferentes  configurações 

 nas  células  poderiam  gerar  um  mesmo  comportamento  em  nível  superior.  O  próprio 

 Blinker  Puffer  1  no  Jogo  da  Vida  é  um  exemplo  de  padrão  emergente  multiplamente 

 realizável.  Considere  uma  configuração  inicial  do  Jogo  da  Vida  como  o  da  figura 

 4.12 abaixo: 
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 Figura 4.12 

 Fonte: o autor (2020) 

 Essa  configuração  é  muito  parecida  com  a  da  figura  4.7,  a  configuração 

 original  do  Blinker  Puffer  1  ,  com  a  diferença  de  que  a  célula  na  parte  mais  superior 

 não  está  mais  preenchida.  É  uma  configuração  distinta,  mas,  ao  realizar  as 

 iterações,  vemos  que  o  comportamento  global  é  o  mesmo  do  Blinker  Puffer  1  .  Na 

 verdade,  após  cinco  iterações  iniciando  com  a  distribuição  da  figura  4.12  chegamos 

 à  mesma  configuração  Blinker  Puffer  .  Apesar  disso,  é  possível  dizer  que  uma 

 configuração  inicial  como  a  da  figura  4.7  não  é  necessária  para  se  obter  esse 

 padrão  emergente.  O  macrocomportamento  em  questão,  portanto,  pode  ser 

 realizado  com  diferentes  configurações  iniciais.  Para  Bedau,  essa  realização  múltipla 

 mostra  que  a  realidade  apresenta  macroestruturas  objetivas,  dependentes 

 ontologicamente  de  alguma  realização  de  nível  inferior,  mas  nem  sempre 

 dependentes de uma única realização. 

 Apesar  dessa  argumentação,  cada  instância  de  comportamento  fracamente 

 emergente  ainda  é  funcionalmente  redutível  ao  nível  das  células,  a  explicação  para  o 

 comportamento  em  macronível  é  redutível.  Seja  E  uma  propriedade  funcionalmente 

 realizável,  como  discutido  na  seção  2.2.5.  Ainda  que  uma  propriedade  E  admita 

 diferentes  realizadores,  cada  instância  de  E  possui  um  realizador  particular.  Sendo 

 assim,  essa  propriedade  E  admite  redução  explicativa,  pois  podemos  definir  seus 

 realizadores  funcionais.  Diante  disso,  uma  propriedade  que  admita  realização 
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 funcional,  mesmo  que  múltipla,  não  atende  o  quarto  ponto  da  lista  de  Kim,  de  modo 

 que  AC,  na  medida  em  que  possuem  seus  macropadrões  totalmente  definíveis  em 

 termos  das  interações  locais  de  baixo  nível,  não  apresentam  força  de  emergência 

 em  um  grau  que  abarque  a  quarta  doutrina.  Ainda  que  os  macropadrões  sejam 

 multiplamente  realizáveis,  há  sempre  explicação  redutível  para  eles  em  termos  de 

 realização  funcional.  Dessa  maneira,  não  será  assumido  que  AC  atendem  ao  quarto 

 ponto. 

 A  quinta  doutrina,  a  autonomia  causal  dos  padrões  de  nível  superior,  também 

 não  parece  atendida  por  AC  à  primeira  vista.  Se  os  padrões  de  macronível  não  são 

 nada  além  das  interações  de  baixo  nível,  então  os  padrões  macro  não  possuem 

 seus  próprios  poderes  causais.  Todos  os  efeitos  gerados  pelos  padrões  em  nível 

 superior  são  totalmente  derivados  das  mudanças  das  células  em  nível  inferior. 

 Diante disso, não teria como falar em causação descendente em AC. 

 Não  obstante,  Bedau  (2002)  comenta  que  se  poderia  falar  em  uma  causação 

 descendente  fraca.  Para  ilustrar  essa  noção,  Bedau  usa  um  padrão  Glider  Gun  do 

 Jogo da Vida como exemplo. A figura 4.13 apresenta esse padrão 

 Figura 4.13 

 Fonte: BEDAU (2002, p. 33) 
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 De  acordo  com  Bedau  (2002,  p.  33),  na  perspectiva  global,  esse  padrão  atira 

 um  novo  glider  a  cada  quarenta  e  seis  iterações.  Conforme  sucessivos  gliders  são 

 atirados,  eles  provocam  um  padrão  de  comportamento  nas  células  que  estão  em 

 sua  trajetória.  Como  exemplo,  considere  a  célula  no  canto  inferior  direito  do  glider 

 mais  próximo  do  agrupamento  que  constitui  o  glider  gun  na  figura  4.13.  Chame  essa 

 célula  de  “célula  17”  (cf.  BEDAU,  2002,  p.  33).  Essa  célula  permanecerá  viva  por  três 

 gerações  seguidas.  Depois  disso,  demorará  mais  quarenta  e  duas  iterações  para 

 que  o  glider  gun  libere  outro  glider  naquela  posição  e  a  célula  17  volte  a  ficar  viva. 

 Em  resumo,  o  glider  gun  gera  o  efeito  da  célula  17  permanecer  viva  por  três 

 gerações  a  cada  quarenta  e  duas  gerações.  Poderíamos  interpretar  essa  situação 

 como  um  caso  de  causação  descendente  do  nível  superior  do  macropadrão  para  o 

 nível  inferior  da  célula  individual.  A  célula  17  não  teria  esse  comportamento  se  não 

 houvesse um padrão  glider gun  em nível superior. 

 Como  vimos  no  capítulo  2,  a  causação  descendente  é  problemática  se  os 

 padrões  de  nível  superior  interferem  nas  leis  causais  de  nível  inferior,  procuram  se 

 sobressair  em  relação  às  leis  causais  inferiores  ou  tentam  afetar  o  nível  inferior 

 sincronicamente.  Bedau  garante  que  sua  noção  de  causação  descendente  fraca 

 não  sofre  desses  problemas.  Ele  lembra  que  as  propriedades  fracamente 

 emergentes  não  são  nada  além  das  próprias  iterações  de  microcausas  agregadas 

 no  nível  inferior  (cf.  BEDAU,  2002,  p.  36).  O  macrocomportamento  não  interfere  nas 

 leis  do  microcomportamento,  pois  o  macrocomportamento  é  justamente  o 

 microcomportamento  sendo  efetuado.  Isso  garante  que  os  padrões  superiores  não 

 interfiram  ou  rivalizem  com  as  leis  de  nível  inferior.  Por  fim,  a  causação  descendente 

 fraca  também  não  é  sincrônica,  o  efeito  não  ocorre  simultaneamente  com  a  causa. 

 No  exemplo  da  célula  17,  o  comportamento  da  célula  de  ficar  viva  por  três  gerações 

 só se dá depois do  glider gun  ter emitido um  glider  . 

 A  causação  descendente  fraca  pode  ser  um  modo  de  encarar  a  influência  de 

 um  aspecto  de  nível  superior  no  nível  inferior,  mas  não  parece  capturar  a  noção  de 

 eficácia  causal  própria  que  a  quinta  doutrina  de  emergência  da  lista  exige.  Podemos 

 perfeitamente  entender  o  comportamento  da  célula  17  como  resultado  das  leis 

 causais  de  baixo  nível  dadas  pela  regra  do  Jogo  da  Vida.  Como  dito,  o  próprio 

 Bedau  reconhece  que  padrões  fracamente  emergentes  são  ontologicamente  e 
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 causalmente  definidos  em  termos  dos  elementos  de  base.  A  emergência  que  atende 

 à  quinta  doutrina  precisa  que  os  poderes  causais  dos  elementos  de  alto  nível  sejam 

 algo  além  dos  poderes  causais  inferiores  ontologicamente  falando  e,  mesmo  que  se 

 possa  falar  em  uma  causação  descendente  fraca,  não  é  suficiente  para  chegar  ao 

 grau de emergência mais alto de nossa escala. 

 Com  isso,  podemos  restringir  AC  em  nossa  escala  de  emergência  no  máximo 

 até  o  terceiro  grau,  isto  é,  AC  atenderão  até  as  três  primeiras  doutrinas  de 

 emergência  listadas  em  Kim  (1999).  Uma  vez  que  todos  os  padrões  de  alto  nível 

 nessas  estruturas  são  realizações  funcionais  das  células  em  nível  inferior,  todo  AC 

 apresenta  redutibilidade  explicativa,  não  atendendo  à  quarta  doutrina.  Além  disso, 

 essa  redutibilidade  impede  que  os  padrões  de  alto  nível  tenham  seus  próprios 

 poderes  causais,  não  atendendo  à  quinta  doutrina.  Uma  vez  que  a  emergência  em 

 AC  esteja  compreendida,  podemos  finalmente  entender  em  que  sentido  eles  podem 

 ser usados para representar outros sistemas que também exibam emergência. 

 4.2 Representando emergência com AC 

 O  propósito  agora  é  entender  como  AC  podem  ser  compreendidos  no 

 processo  de  representação  científica  interligando  tudo  que  foi  discutido  até  aqui.  O 

 capítulo  anterior  mostrou  que  AC  são  usados  em  diversos  setores  de  prática 

 científica.  Em  particular,  foram  discutidas  as  aplicações  de  AC  na  modelagem  de 

 formação  de  cristais  de  neve,  espalhamento  de  hantavírus  em  roedores  e 

 crescimento  urbano.  Na  seção  anterior,  vimos  que  AC  exibem  aspectos  emergentes 

 em  um  sentido  fraco:  ontologicamente  falando,  o  comportamento  em  alto  nível  nada 

 mais  é  do  que  o  comportamento  de  baixo  nível,  mas  não  há  como  prever  o 

 comportamento  de  alto  nível  sem  deixar  a  dinâmica  de  baixo  nível  se  desenrolar.  A 

 partir  disso,  entro  com  a  tese  principal  deste  trabalho:  AC  com  propriedades 

 fracamente  emergentes  podem  servir  como  modelos  que  representam  seus  alvos 

 dentro  da  acepção  DEKI  discutida  no  capítulo  1.  Vale  relembrar  que  a  acepção  DEKI 

 de  representação  pode  ser  definida  nos  seguintes  termos  (cf.  FRIGG;  NGUYEN, 

 2017, p. 95): 
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 (DEKI):  um  modelo  científico  M  representa  um  alvo  T  se  e  somente  se  todas  as 

 seguintes condições são satisfeitas: 

 (i) M denota T (e, possivelmente, partes de M denotam partes de T); 

 (ii) M é uma representação-Z exemplificando propriedades  ;  𝑃 
 1 
,    ...    ,     𝑃 

 𝑛 

 (iii) M vem com uma chave, K, especificando como  são traduzidas  𝑃 
 1 
,    ...    ,     𝑃 

 𝑛 

 em um conjunto de aspectos  :  .  𝑄 
 1 
,    ...    ,     𝑄 

 𝑚 
 𝐾 (<  𝑃 

 1 
,    ...    ,     𝑃 

 𝑛 
>)   =    <  𝑄 

 1 
,    ...    ,     𝑄 

 𝑚 
>

 (iv) O modelo imputa pelo menos uma das propriedades  a T.  𝑄 
 1 
,    ...    ,     𝑄 

 𝑚 

 AC  serão  examinados  com  base  nessas  condições.  A  seção  4.2.1  tratará  da 

 denotação  e  do  processo  de  interpretação  envolvido.  A  seção  4.2.2  lida  com  a 

 exemplificação  das  propriedades  emergentes.  Por  fim,  na  seção  4.2.3  são 

 discutidas  chaves  para  conectar  as  propriedades  do  AC  que  serão  imputadas  ao 

 alvo. Os casos estudados no capítulo 2 serão os principais exemplos. 

 4.2.1 Denotação 

 Na  acepção  DEKI,  a  primeira  condição  apresentada  é  que  um  modelo  M 

 denota  um  alvo  T  ou,  pelo  menos,  partes  de  M  denotam  partes  de  T  .  Como 78

 discutido  no  capítulo  1,  há  problemas  filosóficos  presentes  na  questão  da 

 denotação.  Foge  ao  escopo  do  trabalho  entrar  nos  pormenores  e  detalhes  da 

 denotação,  uma  tema  típico  de  filosofia  da  linguagem,  mas  será  assumido  que  o 

 usuário  do  modelo  é  o  agente  envolvido  no  uso  do  modelo  para  denotar  o  alvo.  Se, 

 no  caso,  estamos  tomando  AC  como  modelos,  então  AC  serão  os  modelos 

 denotando  algum  sistema-alvo.  O  uso  de  um  modelo  por  parte  de  um  agente  para 

 modelar  o  alvo  será  nossa  base  de  representação  (cf.  FRIGG;  NGUYEN,  2017,  p. 

 93). 

 O  que  vemos  na  prática  científica  é  que  AC  são  usados  para  modelar 

 sistemas  dos  mais  diversos  tipos.  Neste  trabalho,  foram  considerados  três  alvos  em 

 78  Lembramos  que  a  acepção  DEKI  não  possui  uma  ordem  específica  em  suas  condições.  Não  é 
 necessário começar a modelagem pela denotação, mas aqui vamos iniciar a discussão por ela. 
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 particular:  cristais  de  neve,  populações  de  roedores  e  regiões  urbanizadas,  mas 

 muitas outras opções poderiam ter sido exploradas. 

 Vale  lembrar  que  nem  sempre  o  alvo  de  um  AC  estará  bem  definido  ou  nem 

 mesmo  exista.  Considere,  por  exemplo,  o  Jogo  da  Vida,  AC  discutido  na  seção  2.4. 

 Não  é  um  AC  usado  na  prática  científica  para  representar  alvos  reais.  Apesar  de  se 

 chamar  “Jogo  da  Vida”,  nenhum  organismo  real  é  representado  na  dinâmica  do  AC, 

 é  apenas  uma  estrutura  matemática  sem  alvo  real.  Ainda  assim,  um  AC  como  o 

 Jogo  da  Vida  poderia  entrar  em  um  caso  de  representação  nos  moldes  da  acepção 

 DEKI.  Basta  lembrar  que  a  representação  não  precisa  ser  entendida  como 

 “representação  de”,  mas  pode  se  enquadrar  como  “representação-como”.  No  Jogo 

 da  Vida,  há  diversos  padrões  interessantes  que  realizam  um  movimento  aparente 

 em  macronível,  sendo  o  glider  o  mais  simples  deles.  Alguém  poderia  imaginar  um 

 glider  como  um  objeto  se  deslocando  no  espaço  sideral.  Por  sinal,  Conway 

 classificou  o  glider  e  outros  padrões  que  apresentam  um  movimento  em  macronível 

 como  “naves  espaciais”  (  spaceships  )  (cf.  POUNDSTONE,  1985,  p.  78).  Alguns 

 padrões  mais  sofisticados  no  Jogo  da  Vida  podem,  de  fato,  simular  algum  tipo  de 

 confronto  entre  naves  espaciais,  como  em  filmes  de  ficção  científica,  já  que  é 

 possível  mesclar  macropadrões  móveis  com  macropadrões  que  “atiram”  padrões 

 móveis  (como  o  Gosper  Glider  Gun  da  figura  2.30).  Não  há  impedimentos  para 

 pensar  assim  na  acepção  DEKI.  Um  macropadrão  no  Jogo  da  Vida  pode  ser 

 representado  como  uma  batalha  espacial  em  certas  condições,  já  que,  visualmente 

 falando,  não  seria  muito  diferente  do  que  aparece  em  um  jogo  de  fliperama  antigo 

 como  o  Galaga.  Aqui,  a  “representação-como”  é  o  fator  importante,  caindo  no 

 mesmo  exemplo  do  quadro  com  um  unicórnio  na  tela  mencionado  no  primeiro 

 capítulo.  Nesse  exemplo,  a  pintura  é  uma  “representação-unicórnio”,  não  a 

 representação  de  um  unicórnio,  já  que  unicórnios  não  existem.  Semelhantemente, 

 um  padrão  de  nível  superior  no  Jogo  da  Vida  não  seria  a  representação  de  uma 

 batalha  espacial,  mas  serviria  como  uma  “representação-batalha  espacial”.  Itens 

 fantasiosos  ou  apenas  imaginados  podem  muito  bem  ser  os  alvos  na 

 representação.  Novamente,  tudo  que  faça  sentido  em  um  contexto  pode  ser 

 aceitável  na  representação  (cf.  FRIGG;  NGUYEN,  2017,  p.  171).  Não  há,  portanto, 
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 qualquer  exigência  para  que  se  tenha  algum  alvo  real,  porém,  para  fins  de  prática 

 científica, a maioria dos alvos serão algo ou partes de algo existente. 

 Além  dos  alvos,  um  outro  problema  está  na  natureza  dos  modelos  em 

 questão.  Que  tipo  de  coisa  são  AC?  São  objetos  concretos  ou  não-concretos?  Pela 

 definição  dada  no  capítulo  2,  AC  podem  ser  definidos  em  termos  de  uma  grade,  um 

 conjunto  de  estados,  um  conjunto  de  vizinhança  e  uma  função  de  transição.  AC, 

 portanto,  são  estruturas  matemáticas  que,  por  sua  vez,  são  entendidas  como 

 entidades  abstratas.  Assim,  o  processo  de  modelagem  representacional  por  meio 

 de  AC  deve  contemplar  a  possibilidade  de  representação  com  objetos 

 não-concretos. 

 A  acepção  DEKI,  como  visto  no  capítulo  1,  pode  dar  conta  da  representação 

 com  modelos  não-concretos  por  meio  de  um  jogo  de  faz-de-conta  waltoniano  em 

 que  AC  possam  ser  tratados  como  objetos-imaginados.  Como  Frigg  e  Nguyen 

 (2016,  p.  237)  comentaram,  um  objeto  ou  estrutura  não-concreta  nos  são 

 apresentados  por  meio  de  algum  descrição.  A  descrição  de  um  AC  envolve  a 

 distribuição  de  suas  células  na  grade,  os  estados  que  cada  célula  admite,  a  sua 

 vizinhança  e  a  regra  de  transição  para  cada  célula.  Enfim,  uma  instância  de  AC  que 

 satisfaça  a  definição  geral.  Mas  isso  ainda  não  é  suficiente  para  tornar  o  AC  um 

 objeto-imaginado.  Seguindo  o  que  foi  tratado  pelos  autores,  também  é  necessário 

 que  se  tenha  os  princípios  de  geração  para  orientar  como  a  descrição  deve  ser 

 encarada.  Esse  é  o  papel  da  interpretação.  A  interpretação  mostra  como  o 

 objeto-imaginado  deve  ser  entendido.  Pela  definição  de  interpretação  dada  na 

 seção  1.9,  X-aspectos  do  veículo  de  representação  em  jogo  são  associados  a 

 Z-aspectos  que  podem  ou  não  existir.  No  caso,  aspectos  do  AC  são  interpretados 

 como aspectos relacionados aos sistemas de interesse. 

 Vejamos,  então,  como  a  denotação  e  a  interpretação  estão  envolvidas  nos 

 exemplos  de  AC  estudados  no  capítulo  2  .  No  modelo  de  Reiter  para  cristais  de 79

 neve  (REITER,  2005)  temos  um  AC  de  células  hexagonais.  Esse  espaço  celular  de 

 grade  hexagonal  é  interpretado  como  um  espaço  com  diferente  regiões  que  podem 

 abrigar  uma  determinada  quantidade  de  água.  Os  estados  de  cada  célula  do 

 modelo  são  definidos  com  valores  que  indicam  essa  quantidade  de  água.  Esses 

 79  Rever seção 2.5 para os detalhes técnicos desses modelos, já que não serão repetidos aqui. 
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 valores  são  interpretados  como  o  volume  de  água  presente  naquela  região,  mas, 

 além  disso,  permitem  interpretar  as  células  como  congeladas  ou  não.  Como 

 explicado  no  capítulo  anterior,  valores  maiores  ou  iguais  a  1  são  interpretados  como 

 uma  célula  congelada.  Uma  célula  que  não  é  nem  congelada  e  nem  de  fronteira  é 

 uma  célula  não-receptiva.  A  união  de  células  congeladas  e  células  de  fronteira  é  o 

 conjunto  de  células  receptivas,  resultando  em  um  conjunto  de  estados  que  inclui 

 células  receptivas  congeladas,  células  receptivas  de  fronteira  e  células 

 não-receptivas,  fora  células  de  borda  na  periferia  da  grade  que  são  interpretadas 

 como  condições  de  contorno  do  modelo.  Por  fim,  a  regra  de  transição  é  definida 

 com  base  no  princípio  de  difusão  da  física  e  interpretada  como  a  transferência  da 

 quantidade  de  água  de  uma  célula  para  outra,  incluindo  também  uma  interpretação 

 das  mudanças  nas  células  de  borda  como  uma  participação  de  fundo  de  vapor  que 

 também  pode  influenciar  na  evolução  dos  estados.  Nesse  processo,  as  equações 

 na  função  de  transição  empregam  coeficientes  de  difusão  e  fundo  de  vapor  que 

 refletem  as  condições  ambientais  na  formação  do  cristal  de  neve,  sendo 

 interpretadas como tal. 

 O  segundo  exemplo  de  modelo  com  AC  foi  a  modelagem  do  contágio  por 

 hantavírus  em  roedores  (KARIM;  ISMAIL;  CHING,  2009).  Dessa  vez,  o  AC  em 

 questão  é  uma  grade  de  células  retangulares  em  que  cada  célula  é  interpretada 

 como  uma  região  do  ambiente  em  que  um  roedor  pode  se  encontrar.  Os  estados 

 das  células  são  valores  numéricos  interpretados  como  ausência  de  um  roedor  (0), 

 presença  de  um  roedor  suscetível  (1)  ou  presença  de  um  roedor  infectado  (2).  Cada 

 célula  também  está  em  uma  vizinhança  de  Moore,  admitindo  assim  a  interpretação 

 de  que  cada  região  é  afetada  por  todo  o  seu  entorno.  A  topologia  toroidal  garante 

 que cada região sempre terá uma vizinhança. 

 Já  a  regra  de  transição  apresenta  um  algoritmo  mais  complicado. 

 Resumidamente,  se  o  estado  da  célula  é  interpretado  como  contendo  um  roedor 

 suscetível  ou  infectado,  então  são  considerados  na  regra  valores  variáveis 

 adicionais  interpretados  em  termos  do  tipo  de  roedor  presente,  a  direção  para  onde 

 o  animal  se  moverá,  taxa  de  natalidade,  tempo  de  vida  e  condições  ambientais.  No 

 início  de  cada  etapa,  a  direção  de  movimento  é  definida  aleatoriamente,  o  que  pode 

 ser  interpretado  como  a  falta  de  controle  que  temos  sobre  o  movimento  dos 

 214 



 roedores.  Ainda  no  início  de  cada  etapa,  também  são  aleatórios  os  valores  das 

 variáveis  de  taxa  de  natalidade  e  tempo  de  vida.  A  aleatoriedade  nesses  valores 

 também  pode  ser  interpretada  com  base  na  complexidade  envolvida  em  uma 

 população  ecológica,  na  qual  novos  nascimentos  e  mortes  dependem  de  muitos  e 

 muitos  fatores.  A  taxa  de  natalidade  varia  entre  0  e  um  valor  aleatório  de  preg  ,  um 

 valor  que  pode  ser  interpretado  como  a  probabilidade  do  roedor  gerar  um 

 descendente.  A  taxa  de  morte  varia  entre  0  e  um  valor  aleatório  de  starve  ,  um  valor 

 que  pode  ser  interpretado  como  a  probabilidade  do  roedor  morrer  por  falta  de 

 recursos  para  nutrição.  Quando  a  variável  do  tempo  de  morte  chega  a  zero,  a  célula 

 muda  para  o  estado  vazia  na  próxima  etapa,  o  que,  evidentemente,  é  interpretado 

 como  a  morte  do  animal.  Quando  um  roedor  gera  um  descendente,  ele  se  moverá 

 para  alguma  célula  vazia  na  direção  pré-determinada,  deixando  a  célula  em  que 

 estava  com  a  presença  de  um  roedor  recém-nascido,  o  que  pode  ser  interpretado 

 como  a  tendência  dos  animais  se  dispersarem  pelo  ambiente.  Roedores  suscetíveis 

 ou  infectados  sempre  podem  gerar  novos  roedores  suscetíveis,  o  que  pode  ser 

 interpretado  como  a  tendência  da  reprodução  se  manter  independente  da  infecção 

 além  do  recém-nascido  suscetível  refletir  o  fato  conhecido  de  que  o  vírus  não  é 

 transmitido  hereditariamente.  Roedores  infectados  sempre  perdem  uma  unidade  em 

 seu  tempo  de  vida  a  cada  etapa,  indicando  assim  a  ação  danosa  do  vírus  no 

 organismo  dos  animais.  Uma  vez  infectado,  cada  roedor  também  permanece  assim 

 até  sua  morte,  o  que  pode  se  interpretar  com  base  no  fato  de  que  o  roedor  não 

 perde  sua  infecção.  Um  ponto  importante  envolve  o  processo  de  contaminação. 

 Quando  um  roedor  suscetível  possui  um  ou  mais  roedores  infectados  na  vizinhança, 

 ele  tem  uma  chance  em  oito  de  ser  infectado.  Isso  pode  ser  interpretado  em  termos 

 da  diversidade  de  fatores  envolvidos  nas  interações  entre  os  animais.  Apenas  a 

 proximidade  entre  eles  não  implica  que  serão  contaminados  com  o  vírus.  É  sabido 

 que  o  vírus  é  transmitido  por  rotas  de  aerossol  ou  mordidas  que  podem  ocorrer  em 

 brigas  (cf.  SCHMALJOHN;  HJELLE,  1997).  Essas  restrições  na  transmissão  do  vírus 

 estão  contempladas  em  uma  probabilidade  de  mudança  de  suscetível  para 

 infectado  em  vez  de  uma  contaminação  certa.  Também  há  a  variável  ,  interpretada  𝐾 

 com  base  nas  condições  favoráveis  à  manutenção  da  espécie  -  quanto  maior  o 
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 valor  de  ,  mais  benéfico  é  o  ambiente  para  os  roedores,  refletindo  recursos  de  𝐾 

 alimentação e segurança contra predadores. 

 Nosso  terceiro  exemplo  é  o  uso  de  AC  para  avaliar  a  expansão  urbana  da 

 Região  Metropolitana  de  São  Paulo  (RMSP)  feito  pelo  grupo  de  Massabki.  O  modelo 

 utilizou  uma  grade  de  células  retangulares  com  um  tamanho  definido  pelo  software 

 de  Sistemas  de  Informação  Geográfica  (SIG)  Maptitude  versão  2015  para  se  ajustar 

 aos  dados  de  contorno  de  perímetro  urbano  da  região  de  interesse.  Disso  já  se 

 conclui  a  interpretação  do  espaço  celular:  denota  a  região  do  estado  de  São  Paulo. 

 Além  disso,  as  células  podem  assumir  dois  estados  que  são  interpretados  como 

 urbano  ou  não-urbano.  A  vizinhança  relevante  é  uma  vizinhança  de  Moore 

 indicando  que  toda  a  região  no  entorno  de  cada  célula  pode  afetar  o 

 desenvolvimento urbano. 

 O  diferencial  está  nas  regras  de  transição.  Na  verdade,  o  estudo  não  utilizou 

 um  único  modelo,  mas  testou  vários  modelos  diferentes,  cada  um  considerando 

 possibilidades  diferentes  de  vizinhança.  Quatro  modelos  são  sugeridos:  A,  B,  C  e 

 D.  O  modelo  A  leva  em  conta  os  estados,  número  de  vizinhos  urbanos  e  número  de 

 vizinhos  não-urbanos.  O  modelo  B  leva  em  conta  os  estados  e  o  número  de 

 vizinhos  não-urbanos.  O  modelo  C  leva  em  conta  os  estados  e  o  número  de 

 vizinhos  urbanos.  Por  fim,  o  modelo  D  leva  em  conta  apenas  os  estados  (cf. 

 MASSABKI  et  al.,  2017,  p.  365).  Como  deve  ser  a  regra  de  transição  para  cada 

 modelo?  Aqui  entra  a  parte  mais  interessante.  Os  autores  não  definiram  as  regras  de 

 antemão,  mas  aplicaram  uma  tecnologia  de  redes  neurais  para  identificar  algum 

 padrão  de  mudança  a  partir  de  dados  da  configuração  urbana  da  região  referentes 

 aos  anos  de  1881,  1905,  1929,  1949,  1974  e  2005.  Assim,  a  rede  neural  pode  ser 

 alimentada  com  dados  dos  primeiros  anos  como  entrada  e  os  dados  do  ano  de 

 2005  como  saída  e  testar  o  desempenho  de  cada  modelo  para  essas  informações, 

 ajustando  a  regra  de  transição  mais  adequada  para  cada  um.  Nenhum  modelo 

 acertou  100%  dos  dados,  mas  alguns  foram  mais  precisos  do  que  outros.  Isso  é 

 perfeitamente  compreensível,  considerando  que  urbanização  é  um  fator  que  envolve 

 uma  enorme  quantidade  de  variáveis  geográficas  que  não  podem  ser  facilmente 

 encaixadas  em  uma  equação  ou  algoritmo  simples.  No  caso,  o  modelo  C  foi  o  mais 

 bem-sucedido,  apresentando  94%  de  acerto  (cf.  MASSABKI  et  al.,  2017,  p.  367). 
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 Como  isso  afeta  a  interpretação?  O  que  se  pode  concluir  é  que  a  regra  obtida  pela 

 rede  neural  reflete  um  padrão  de  expansão  espacial  das  regiões  identificadas  como 

 urbanas  nos  dados  utilizados,  uma  tendência  que,  como  dito,  pode  depender  de 

 uma  imensidão  de  fatores  complexos.  Não  obstante,  é  interpretado  que  a  tendência 

 se manterá, pelo menos até 2030, ano de interesse do trabalho dos autores. 

 Em  suma,  o  que  há  em  comum  nas  modelagens  por  AC  dentro  da  acepção 

 DEKI  é  uma  base  de  representação  constituída  por  uma  estrutura  matemática  como 

 objeto-imaginado  que  denota  algum  sistema-alvo  com  interpretações  que 

 determinam  os  princípios  de  geração.  Como  estruturas  matemáticas,  AC  são 

 objetos  não-concretos  que  podem  servir  como  modelos  dentro  de  um  jogo  de 

 faz-de-conta  waltoniano  quando  apresentados  como  uma  descrição  que  diga  o  que 

 imaginar,  por  exemplo,  interpretando  o  estado  de  uma  célula  como  a  quantidade  de 

 água  ali  presente,  a  presença  de  um  roedor  infectado  ou  uma  região  urbanizada. 

 Cada  contexto  apresentará  suas  próprias  orientações  de  interpretação.  É  a  partir 

 disso  que  imputação  de  propriedades  ao  sistema  de  interesse  visando 

 aprendizagem  de  algo  novo  sobre  o  sistema-alvo  são  possíveis  (veremos  mais  disso 

 nas próximas páginas). 

 Ainda  vendo  AC  como  objetos-imaginados  na  linha  proposta  na  acepção 

 DEKI  vale  lembrar  que  a  modelagem  não  se  dá  apenas  na  imaginação.  Os  cientistas 

 não  executam  a  representação  por  AC  na  própria  cabeça,  mas  empregam 

 simulações  computacionais.  Graças  ao  desenvolvimento  computacional,  podemos 

 programar  facilmente  uma  máquina  para  reproduzir  a  evolução  de  um  AC.  Em  todos 

 os  exemplos  acima,  a  modelagem  foi  feita  por  meio  de  simulação  -  softwares 

 executaram  os  processos  de  transição  de  cada  AC.  A  rigor,  o  AC  é  uma  estrutura 

 matemática  não-concreta  que  deve  ser  imaginada,  mas,  na  prática,  o  que  os 

 cientistas  costumam  usar  como  objeto  na  representação  não  é  essa  estrutura 

 imaginada,  mas  as  imagens  produzidas  por  um  software  na  tela  de  um  monitor.  O 

 grupo  de  Karim,  por  exemplo,  utilizou  o  software  Mathematica  para  rodar  o  AC  que 

 modela  o  espalhamento  do  hantavírus  em  roedores  (cf.  KARIM;  ISMAIL;  CHING, 

 2009,  p.  2851),  identificando  células  com  roedores  infectados  com  a  cor  vermelha, 

 células  com  roedores  suscetíveis  com  a  cor  azul  e  células  vazias  com  a  cor  branca 

 (cf.  KARIM;  ISMAIL;  CHING,  2009,  p.  2850).  O  caso  da  análise  da  expansão  urbana 
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 pelo  grupo  de  Massabki  também  depende  claramente  de  simulações 

 computacionais,  tanto  que  as  regras  de  transição  foram  definidas  por  redes  neurais. 

 Isso  também  é  evidente  no  exemplo  da  formação  de  cristais  de  neve.  As  belas 

 imagens  dos  cristais  foram  geradas  pela  implementação  computacional  do  modelo 

 de Reiter. 

 Pensando  em  termos  de  prática  científica,  seria  mais  correto  dizer  que  a 

 representação  por  AC  é  feita  usando  computadores  como  objetos-O  concretos  na 

 base  de  representação  do  que  a  própria  descrição  de  AC  como  objetos-imaginados 

 não-concretos.  Um  computador  rodando  um  programa  baseado  na  estrutura 

 matemática  de  um  AC  seria  o  objeto  veículo  da  representação  que,  por  sua  vez, 

 seria  interpretado  de  acordo  com  os  interesses  das  pesquisa.  Um  quadradinho 

 vermelho  na  tela  do  monitor,  por  exemplo,  é  interpretado  pelo  grupo  de  Karim  como 

 uma  região  ocupada  por  um  roedor  infectado.  Na  prática,  um  usuário  do  modelo 

 nem  mesmo  precisa  compreender  todos  os  detalhes  das  regras  de  transição  para 

 obter  uma  representação  satisfatória.  Embora  os  criadores  do  modelo  precisem 

 compreender  o  que  cada  componente  da  estrutura  do  AC  denota,  um  infectologista 

 ou  ecologista  poderia  usar  o  programa  baseado  nesse  modelo  sem  entrar  nesses 

 pormenores.  Sabendo  que  quadrados  vermelhos  na  tela  indicam  roedores 

 infectados,  quadrados  azuis  indicam  roedores  suscetíveis  e  quadrados  brancos 

 indicam  espaços  vazios,  já  se  pode  entender  como  a  infecção  se  espalha  por  um 

 território.  No  caso  da  expansão  urbana  isso  é  ainda  mais  aparente.  Os 

 pesquisadores  não  precisam  compreender  os  detalhes  da  regra  de  transição,  só 

 precisam  interpretar  quais  regiões  que  aparecem  na  tela  são  urbanizadas.  Dentro  da 

 acepção  DEKI,  tudo  isso  é  explicado  pela  flexibilidade  da  interpretação.  Cada 

 usuário  terá  diferentes  propósitos  no  uso  do  modelo  e  poderá  interpretá-lo  como 

 achar melhor dependendo das intenções que tiver. 

 4.2.2 Exemplificação 

 Uma  segunda  condição  para  um  modelo  M  representar  um  alvo  T  na 

 acepção  DEKI  é  que  M  seja  uma  representação-Z  exemplificando  um  conjunto  de 

 propriedades.  Já  vimos  na  seção  anterior  que,  na  base  da  representação,  um 
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 objeto-O  denota  um  alvo  T  e  tem  seus  X-aspectos  interpretados  como  Z-aspectos. 

 A  partir  disso,  o  objeto  se  torna  um  representação-Z  que  I-instancia  (instancia  sob 

 interpretação)  Z-aspectos.  Dentre  esses  Z-aspectos  há  alguns  aspectos  que  são 

 mais  salientes  e  são  epistemicamente  acessíveis  em  certos  contextos.  Quando  isso 

 acontece, o objeto I-exemplifica (exemplifica sob interpretação) esses Z-aspectos. 

 No  presente  caso,  estamos  considerando  AC  como  modelos,  eles  são  os 

 objetos  usados  como  veículos  na  representação.  Se  a  descrição  dos  AC  como 

 estruturas  matemáticas  não  são  os  suportes  usados  para  imaginar  um  objeto 

 não-concreto,  pelo  menos  os  computadores  simulando  essas  estruturas  exibindo 

 imagens  em  suas  telas  são  usados.  Para  facilitar  a  discussão,  o  termo  AC  será 

 usado  para  os  dois  casos,  seja  como  objeto  imaginado,  seja  como  objeto  simulado. 

 Do  que  foi  dito  na  seção  anterior,  AC  podem  ser  interpretados  em  sua  dinâmica  de 

 várias  maneiras.  Dentro  de  cada  interpretação,  o  AC  exibirá  diferentes  aspectos  dos 

 quais  alguns  podem  ser  exemplificados  em  certos  contextos.  É  isso  que 

 pretendemos esclarecer nesta seção. 

 Pela  definição  de  exemplificação  na  acepção  DEKI  adotada,  os  aspectos 

 instanciados  são  exemplificados  se  forem  salientes  e  epistemicamente  relevantes. 

 Nem  todos  os  aspectos  do  objeto  tomados  na  interpretação  são  relevantes  em 

 todos  os  contextos.  Considere  o  exemplo  do  uso  de  AC  para  o  espalhamento  do 

 hantavírus  entre  os  roedores.  Se  quero  saber  apenas  como  os  roedores  se 

 deslocam  pela  região,  então  não  é  necessário  apresentar  seus  estados  de  saúde, 

 basta  considerar  se  a  região  possui  ou  não  roedores.  Esse  seria  um  contexto  em 

 que  estados  infectado  e  suscetível  não  são  relevantes.  Nem  todos  os  aspectos  são 

 salientes  também.  Considere  o  uso  do  AC  para  espalhamento  de  hantavírus  como 

 um  programa  de  computador  que  apenas  mostra  a  evolução  das  células  ao  longo 

 do  tempo.  Para  um  usuário  do  modelo  que  apenas  rode  o  programa,  os  aspectos 

 referentes  à  regra  de  transição  não  são  salientes.  Um  ecologista  não  precisa  saber 

 os  detalhes  da  regra  para  usar  o  modelo  no  computador  e  entender  como  os 

 roedores  infectados  se  espalham.  Os  aspectos  salientes  e  relevantes 

 epistemicamente para o contexto é que são exemplificados. 

 Aqui  uma  atenção  maior  pode  ser  dada  à  questão  da  emergência.  É  na 

 condição  de  exemplificação  que  o  caráter  de  emergência  em  AC  ganha  destaque  na 
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 modelagem  entendida  na  acepção  DEKI.  Quando  se  inclui  no  esquema  uma 

 interpretação  que  leva  em  conta  não  apenas  a  dinâmica  local,  mas  também  o 

 comportamento  global,  aspectos  emergentes  podem  ser  exemplificados  pelo 

 modelo. 

 Vejamos  novamente  os  casos  estudados.  No  modelo  de  crescimento  de 

 cristais  de  neve  de  Reiter,  quando  a  condição  total  das  células  é  contemplada,  o  AC 

 exibe  padrões  complexos  e  variados.  No  caso  do  modelo  de  espalhamento  do 

 hantavírus,  é  exemplificada  uma  mudança  nas  regiões  espaciais  quando  todas  as 

 células  são  vistas  globalmente  em  suas  alterações  ao  longo  do  tempo.  Por  fim,  o 

 modelo  de  expansão  urbana  também  mostra  certas  áreas  se  expandindo  quando  o 

 sistema  é  visto  no  nível  do  todo  e  não  apenas  das  partes.  Esses  aspectos  não 

 podem ser exemplificados em uma interpretação apenas local. 

 No  capítulo  anterior  mostramos  que  a  emergência  em  AC  pode  ser 

 compreendida  em  um  sentido  mais  fraco,  onde,  ontologicamente  falando,  os 

 aspectos  emergentes  em  alto  nível  não  são  nada  além  de  uma  realização  exercida 

 pelos  elementos  de  nível  inferior.  No  nível  da  células,  tudo  que  temos  são  mudanças 

 de  estado  que  ocorrem  em  virtude  das  regra  de  transição  de  cada  AC.  Porém, 

 padrões  diferenciados  podem  ocorrer  como  realização  das  alterações  de  estado 

 das células em nível inferior. 

 É  importante  ressaltar  que  aspectos  emergentes  são  exemplificados  pelos 

 AC  apenas  se  a  interpretação  envolver  uma  perspectiva  global  do  espaço  celular. 

 Vimos  que  aspectos  fracamente  emergentes  são  epistemicamente  inacessíveis  no 

 nível  das  células.  Isso  significa  que  se  nossa  interpretação  tomar  apenas  os 

 aspectos  de  nível  inferior  dos  AC,  os  aspectos  emergentes  não  serão 

 exemplificados,  pois  não  estariam  epistemicamente  acessíveis.  Se,  porém, 

 incluirmos  uma  interpretação  do  AC  que  considera  seus  aspectos  globais,  então 

 ganhamos acessibilidade epistêmica aos padrões de nível superior. 

 Uma  outra  questão  diz  respeito  à  saliência  dos  aspectos  emergentes.  Uma 

 das  condições  para  exemplificar  um  aspecto  na  acepção  considerada  é  que  o 

 aspecto  seja  saliente.  Porém,  um  aspecto  emergente  não  pode  estar  saliente  em 

 uma  interpretação  que  considera  apenas  o  nível  celular.  Se  os  aspectos  emergentes 

 fossem  facilmente  detectáveis  nesse  nível,  não  seriam  emergentes  no  sentido  fraco 
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 aqui  pensado.  Novamente,  a  interpretação  deve  contemplar  aspectos  globais. 

 Somente  globalmente  os  aspectos  emergentes  se  tornam  visíveis  e  passíveis  de 

 exemplificação. 

 Dito  isso,  podemos  nos  perguntar  se  as  descrições  do  comportamento  local 

 dos  AC  são  suficientes  para  que  os  aspectos  emergentes  sejam  exemplificados  no 

 contexto  da  acepção.  Do  que  inferimos  da  discussão  acima,  apenas  as  descrições 

 do  comportamento  local  não  podem  nos  oferecer  exemplificações  de  propriedades 

 emergentes,  pois  somente  com  a  descrição  básica  do  AC  elas  não  são  salientes, 

 nem  epistemicamente  acessíveis.  O  usuário  do  modelo  precisa  incluir  uma 

 interpretação  do  AC  como  um  todo  para  capturar  o  macronível  que  permite 

 acomodar  comportamentos  emergentes.  Na  prática  científica  é  questionável  se  isso 

 pode  ser  feito  sem  o  auxílio  de  computadores  para  auxiliar  o  pesquisador  a 

 identificar  os  padrões  globais.  Talvez  um  cientista  ideal  com  poderes  cognitivos 

 excepcionais  possa  capturar  em  um  único  vislumbre  tanto  o  que  ocorre  no  nível  das 

 células  quanto  o  que  ocorre  no  nível  global.  Cientistas  comuns,  porém,  são 

 dependentes  de  ferramentas  como  simuladores  computacionais  de  AC.  Por  conta 

 disso,  vale  ressaltar  a  importância  das  simulações  nesse  tipo  de  modelagem.  São 

 importantes  por  razões  heurísticas,  facilitam  o  trabalho  científico,  mas  não  são,  em 

 princípio,  essenciais  para  a  modelagem  por  meio  de  AC.  Novamente,  um  cientista 

 poderia,  em  tese,  interpretar  mentalmente  a  totalidade  do  nível  das  células,  mas, 

 pensando  em  termos  práticos  e  concretos,  é  obviamente  mais  fácil  empregar 

 recursos computacionais para gerar essa interpretações  . 80

 Também  é  notável  que  se  a  exemplificação  de  propriedades  emergentes  não 

 pode  se  dar  sem  uma  interpretação  global  que  leva  em  conta  o  todo,  ela  pode  se 

 dar  sem  uma  interpretação  local.  É  possível  que  apenas  comportamentos 

 emergentes  interpretados  em  nível  superior  sejam  exemplificados  na  representação, 

 pois  os  aspectos  de  nível  inferior  podem  ser  irrelevantes  em  certos  casos.  Para 

 ilustrar isso, considere as duas figuras abaixo. 

 80  Alguns  autores  (e.g.  HUMPHREYS,  2004)  acreditam  que  o  advento  da  simulação  computacional 
 influencia  profundamente  nossa  metodologia  científica.  É  uma  questão  que  pode  ser  discutida,  mas, 
 concordando  com  Frigg  e  Reiss  (2009),  simulações  computacionais  parecem  trazer  mais  questões 
 técnicas  e  científicas  do  que  filosóficas.  Segundo  esses  autores,  os  problemas  filosóficos  trazidos 
 pelas  simulações  computacionais  não  são  muito  diferentes  do  que  já  é  tratado  a  respeito  de  teorias, 
 modelos e métodos. 
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 Figura 4.14 

 Fonte: wikipedia.org. 

 Figura 4.15 

 Fonte: emergentmind.com. 

 A  primeira  figura  é  a  fotografia  de  uma  concha  do  molusco  Conus  textile  , 

 enquanto  a  segunda  figura  é  a  representação  de  uma  distribuição  espaço-temporal 

 de  um  AC  Elementar  que  segue  a  Regra  30  com  uma  única  célula  preenchida  na 

 etapa  inicial.  Não  é  difícil  notar  que  o  padrão  observado  na  concha  apresenta  uma 

 certa  semelhança  visual  com  evolução  da  Regra  30  de  AC  Elementar  .  Isso  sugere 81

 que  o  AC  obedecendo  a  Regra  30  pode  ser  usado  para  representar  o  padrão 

 observado  na  concha  .  O  propósito  pode  ser  simplesmente  ter  um  meio  mais 82

 eficiente  de  reproduzir  o  desenho  encontrado  nessa  concha  na  tela  de  um 

 82  Claro  que,  na  prática,  não  é  a  melhor  opção.  Kusch  e  Markus  (1996)  ofereceram  um  modelo  de  AC 
 mais  sofisticado  para  representar  padrões  de  concha.  A  Regra  30  é  mencionada  aqui  simplesmente 
 para facilitar a discussão. 

 81  Para detalhes de regras de AC Elementar, rever a seção 3.3. 
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 computador.  Assim,  denotamos  o  padrão  com  esse  AC  -  não  é  necessário  que  ele 

 denote  a  concha,  apenas  o  padrão  que  está  na  concha.  Porém,  a  interpretação  não 

 precisa  englobar  a  dinâmica  básica,  a  regra  propriamente  dita.  Basta  interpretar  o 

 macropadrão  encontrado  na  distribuição  espaço-temporal.  Isso  já  exemplifica 

 propriedades  relevantes  para  representação.  Não  é  necessário  entrar  nos 

 pormenores  da  regra  de  transição  para  cumprir  os  propósitos  de  representação.  De 

 fato,  os  mecanismos  biológicos  responsáveis  pela  formação  do  padrão  na  concha 

 certamente  são  muito  diferentes  da  dinâmica  presente  na  Regra  30.  Ainda  assim,  se 

 tomarmos  apenas  o  comportamento  macro,  a  representação  pode  ser  feita.  Essa  é 

 uma  característica  interessante  de  AC  e  outras  estruturas  do  tipo:  os  aspectos 

 emergentes  são  diferenciados  em  relação  aos  aspectos  de  base,  de  modo  que 

 esses  aspectos  emergentes  podem  servir  para  a  modelagem  mesmo  que  as  regras 

 subjacentes do AC não sejam. Como diz Symons: 

 “Como  modelos,  os  AC  possuem  a  paradoxal  característica  de  serem 
 tanto  aplicados  a  algum  domínio  enquanto  ao  mesmo  tempo  são 
 sistemas  fortemente  isolados  que  são  definidos  por  suas  próprias 
 regras internas maximamente gerais.” (SYMONS, 2008, p. 480) 

 Essa  “característica  paradoxal”  é  explicável  na  acepção  DEKI.  O  usuário 

 pode  restringir  sua  interpretação  somente  para  a  totalidade  das  células,  tomando 

 apenas  os  aspectos  emergentes  como  relevantes  para  a  representação  desejada  e 

 considerando as regras internas como irrelevantes. 

 4.2.3 Chaves e imputação 

 As  duas  últimas  condições  na  acepção  DEKI  estão  fortemente  relacionadas  e 

 podem  ser  tratadas  em  uma  única  seção.  Uma  delas  é  a  condição  para  criação  de 

 uma  chave  K  que  especifica  como  propriedades  exemplificadas  pelo  modelo 

 podem  ser  traduzidas  para  um  conjunto  de  aspectos.  A  outra  é  a  condição  que 

 imputa  os  aspectos  derivados  da  tradução  ao  alvo.  O  modelo  exemplifica  algumas 

 propriedades,  como  vimos  acima,  mas  elas  são  propriedades  do  modelo  e  não  do 

 alvo.  É  necessário  relacionar  essas  propriedades  exemplificadas  com  outros 
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 aspectos  que,  por  sua  vez,  serão  imputados  como  aspectos  do  alvo.  Como  a  chave 

 K  deve  ser  definida?  Como  discutido  na  seção  1.9,  isso  depende  de  contextos, 

 objetivos  e  propósitos.  A  acepção  DEKI  não  exige  uma  natureza  específica  para  a 

 chave  e  nem  prejulga  algumas  chaves  como  mais  corretas  do  que  outras.  Assim 

 como  na  questão  da  interpretação,  a  escolha  da  chave  é  uma  questão  bastante 

 flexível no processo de representação. 

 Vejamos  como  essas  condições  aparecem  no  uso  de  AC  como  modelos. 

 Lembramos  que  entre  as  propriedades  exemplificadas  na  modelagem  por  AC  há 

 propriedades  emergentes  presentes  apenas  quando  o  nível  do  todo  é  levado  em 

 conta  na  interpretação.  Assim,  essas  propriedades  emergentes  no  AC  podem  ser 

 traduzidas como aspectos presentes nos alvos por meio de alguma chave. 

 Cabe  notar  que  a  chave  não  precisa  considerar  que  os  aspectos  do  alvo 

 também  são  emergentes.  Os  aspectos  emergentes  do  AC  podem  muito  bem  ser 

 associados  a  aspectos  básicos  no  alvo  que  não  contem  como  emergência  no  alvo. 

 Isso  pode  ser  ilustrado  com  um  exemplo  muito  simples.  Considere  os  padrões 

 aparentemente  móveis  do  Jogo  da  Vida,  como  gliders  e  blinker  puffers  .  Em 

 princípio,  nada  impede  que  esses  padrões  sejam  utilizados  para  representar  objetos 

 móveis  reais.  Digamos  que  alguém  use  um  blinker  puffer  para  representar  uma  nave 

 espacial  se  movendo.  Essa  pessoa  associa  as  propriedades  emergentes  de 

 movimento  aparente  no  Jogo  da  Vida  com  propriedades  da  nave  para  imputar 

 alguma  propriedade  de  locomoção  dessa  nave.  Não  diríamos  que  o  movimento  de 

 uma  nave  espacial  é  um  atributo  emergente,  ainda  que  a  aparência  de  movimento 

 seja  emergente  no  AC.  Imputamos  certas  propriedades  não-emergentes  a  um  alvo 

 que derivam de propriedades emergentes do modelo. 

 Apesar  disso,  é  claro  que  a  representação  também  pode  envolver  os 

 aspectos  emergentes.  Queremos  capturar  o  que  emerge  nos  sistemas  a  partir  do 

 que  emerge  nos  modelos.  Esses  são  os  casos  mais  interessantes,  como  nos 

 exemplos  de  modelagem  por  AC  dados  neste  trabalho.  No  caso  do  modelo  de 

 Reiter,  os  padrões  emergentes  no  AC  revelam  diversas  imagens  que  variam 

 dependendo  dos  parâmetros  definidos.  Essas  imagens  podem  ser  colocadas  em 

 uma  chave  que  relacionada  cada  padrão  emergente  a  um  padrão  de  cristal  de  neve. 

 Esses padrões, por sua vez, podem ser imputados a cristais reais. 
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 No  exemplo  da  modelagem  da  transmissão  de  hantavírus,  o  padrão 

 emergente  envolve  certas  regiões  se  modificando  pelo  espaço  celular.  Isso  pode  ser 

 comparado  ao  modo  como  a  população  de  roedores  infectados  se  distribui  pela 

 região.  Com  isso,  é  possível  imputar  um  padrão  de  espalhamento  para  um  caso  real 

 de hantavírus em populações de roedores. 

 Semelhantemente,  o  exemplo  da  modelagem  da  urbanização  da  Região 

 Metropolitana  de  São  Paulo  também  gera  como  padrão  emergente  áreas  se 

 alterando  na  região  examinada.  Isso  pode  ser  comparado  ao  processo  de 

 urbanização  dessa  região  ao  longo  do  tempo  e  depois  imputado  à  Região 

 Metropolitana. 

 Como  mencionado  no  capítulo  1,  as  propriedades  geradas  pela  chave 

 podem  ser  imputadas  ao  alvo  com  ou  sem  sucesso.  Isso  é  esperado  quando 

 falamos  em  representação,  já  que  deturpação  é  uma  possibilidade.  Nem  sempre  as 

 propriedades imputadas ao alvo estarão corretas. 

 No  caso  dos  cristais  de  neve,  o  modelo  é  restrito  a  padrões  bidimensionais, 

 não  contemplando  cristais  em  formatos  cilíndricos  ou  em  prismas  (cf.  REITER, 

 2005,  p.  1112).  Além  disso,  cristais  reais  podem  apresentar  deformidades  por  conta 

 de  uma  imensidão  de  fatores  que  um  modelo  limitado  nunca  poderá  prever  em  sua 

 totalidade. 

 Essas  deturpações  são  mais  claras  nos  outros  dois  exemplos.  No  caso  da 

 modelagem  do  espalhamento  de  hantavírus  temos  um  cenário  altamente  idealizado 

 nos  quais  há  uma  tentativa  mínima  de  considerar  como  uma  população  de  roedores 

 com  hantavírus  pode  viver  em  ambientes  com  diferentes  condições  de 

 sobrevivência.  Dificilmente  um  fator  poderia  capturar  todos  os  pormenores  de  um  𝐾 

 sistema  ecológico.  Por  isso,  as  regiões  de  infecção  consideradas  podem  não  refletir 

 detalhadamente  o  mundo  real.  No  entanto,  o  modelo  pode  ser  suficiente  para  os 

 propósitos  pretendidos.  O  cientista  que  usa  o  modelo  de  Karim  e  colegas  pode 

 estar  interessado  apenas  em  ter  uma  visão  geral  do  comportamento  geográfico  da 

 população  de  roedores  infectados  em  um  ambiente  com  condições  naturais  mais 

 ou  menos  favoráveis  à  sobrevivência.  De  fato,  não  se  trata  de  um  modelo  projetado 

 para  fornecer  os  detalhes  ecológicos  de  um  caso  específico  de  infecção  por 

 hantavírus  em  uma  espécie  particular  de  roedores  em  uma  região  real.  O  modelo 
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 apenas  nos  ajuda  a  comparar  as  propagações  do  hantavírus  em  populações  de 

 roedores  presentes  em  cenários  com  maior  ou  menor  favorecimento  ambiental. 

 Nesse  exemplo,  a  imputação  pode  ser  muito  limitada  caso  se  deseje  aplicar  o 

 modelo  para  um  caso  real,  mas  nada  impede  que  o  modelo  sirva  de  base  para  a 

 elaboração de um modelo mais complexo desse tipo de situação. 

 No  estudo  da  expansão  urbana  na  Região  Metropolitana  de  São  Paulo,  a 

 deturpação  fica  ainda  mais  clara.  Como  discutido  no  capítulo  2,  o  processo  de 

 modelagem  considerou  não  um,  mas  quatro  modelos  distintos,  cada  um  adotando 

 um  tipo  de  diferente  de  vizinhança.  Os  modelos  foram  submetidos  a  um  processo 

 de  treinamento  com  redes  neurais  que  definiu  automaticamente  uma  regra  de 

 transição  para  cada  situação  a  partir  de  dados  de  expansão  urbana  obtidos  de  anos 

 anteriores.  Comparando  os  resultados  de  cada  modelo  de  AC  com  os  dados 

 disponíveis,  foi  escolhido  o  modelo  com  a  maior  taxa  de  acerto  com  relação  às 

 regiões  do  espaço  celular  em  estado  urbanizado.  No  caso,  o  melhor  modelo  teve 

 uma  taxa  de  94%  de  acerto  (cf.  MASSABKI  et  al.,  2017,  p.  367).  Nesse  processo,  a 

 expansão  do  modelo  é  associada  à  expansão  urbana  e  os  resultados  dessa 

 expansão  são  imputados  ao  que  ocorre  na  expansão  urbana  real.  Mesmo  o  melhor 

 modelo  obteve  uma  taxa  de  acerto  de  94%,  indicando  um  mínimo  de  deturpação.  O 

 objetivo  do  uso  desse  modelo  é  obter  o  território  urbanizado  da  Região 

 Metropolitana  de  São  Paulo  para  o  ano  de  2030.  Sendo  um  ano  ainda  futuro  no 

 período  da  pesquisa,  os  autores  do  estudo  não  possuíam  condições  de  verificar  se 

 os  dados  derivados  do  modelo  se  adequam  ao  caso  real,  mas  tentaram  aplicar  o 

 modelo  para  a  situação  dessa  região  em  2015,  sobrepondo  o  resultado  do  modelo 

 com  uma  imagem  da  região  obtida  via  satélite  pelo  software  Google  Earth  (cf. 

 MASSABKI  et  al.,  2017,  p.  368).  Assim,  mais  uma  vez  temos  uma  chave  que  associa 

 as  células  em  determinado  estado  do  modelo  com  certas  regiões  do  mapa  e 

 imputamos  tais  aspectos  ao  alvo  real.  Novamente,  houve  discrepâncias,  mas 

 algumas tendências do modelo foram identificadas no alvo. 

 Em  resumo,  dado  um  sistema-alvo  de  interesse  para  representação,  esse 

 sistema  é  denotado  por  um  objeto  AC  (imaginado  ou  simulado  em  computador)  sob 

 uma  interpretação  do  usuário  que  associa  aspectos  do  AC  com  aspectos  do 

 sistema.  Se  essa  interpretação  incluir  aspectos  globais  e  não  apenas  locais,  então 
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 propriedades  emergentes  podem  ser  exemplificadas  no  AC  e  uma  chave  pode  ser 

 definida  para  associar  essas  propriedades  emergentes  no  AC  com  propriedades 

 emergentes  do  sistema  que  podem  ser  imputadas  a  ele.  A  figura  4.16  abaixo, 

 elaborada  a  partir  da  mesma  imagem  utilizada  por  Frigg  e  Nguyen  (2016,  p.  229), 

 resume esses pontos. 

 Figura 4.16 

 Fonte: o autor 
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 Capítulo 5 

 Considerações Finais 

 Gostaria  de  encerrar  resumindo  o  trabalho  e  apresentando  comentários  muito 

 breves sobre possíveis desdobramentos dessa pesquisa. 

 Este  trabalho  procurou  compreender  o  uso  de  AC  na  representação  de 

 alguns  casos  de  interesse  científico,  entre  os  vários  casos  de  aplicação  de  AC  que 

 podem  ser  encontrados  na  literatura.  Em  especial,  AC  são  boas  ferramentas  para 

 gerar  padrões  emergentes  (ao  menos  em  um  sentido  fraco),  de  modo  que  podem 

 ser  úteis  para  representar  sistemas  complexos  em  que  identificamos  padrões 

 diferenciados  no  nível  global  além  do  que  é  conhecido  nas  interações  locais. 

 Entendemos  a  representação  de  acordo  com  a  acepção  DEKI,  uma  das  abordagens 

 filosóficas  de  representação  mais  completas  na  literatura  atual,  e  vimos  como  as 

 condições  dessa  acepção  aparecem  no  uso  de  AC.  Seguindo  o  acróstico,  essa 

 representação envolverá denotação, exemplificação, chaves (  keys  ) e imputação. 

 Foram  considerados  os  seguintes  casos  de  aplicação:  crescimento  de 

 cristais  de  neve  (REITER,  2005),  transmissão  de  hantavírus  em  populações  de 

 roedores  (KARIM;  ISMAIL;  CHING,  2009)  e  expansão  da  Região  Metropolitana  de 

 São  Paulo  (MASSABKI  et  al.,  2017).  Na  acepção  DEKI,  AC  representam  dentro  de 

 uma  visão  de  “representação-como”,  na  qual  os  AC  são  objetos  que  denotam  seus 

 alvos  com  suas  células  interpretadas  pelo  usuário  do  modelo  como  porções  de 

 água,  regiões  com  roedores  infectados  e  regiões  urbanizadas.  Rigorosamente 

 falando,  AC  são  objetos  abstratos,  cuja  descrição  daria  os  princípios  de  geração 

 para  um  jogo  faz-de-conta  waltoniano  envolvendo  um  objeto-imaginado,  mas  a 

 prática  mostra  que  os  verdadeiros  objetos  usados  pelos  cientistas  são 

 computadores  que  implementam  algoritmos  de  AC  e  oferecem  uma  maior  facilidade 

 de  visualização  dos  aspectos  presentes  no  modelo.  Em  particular,  os  computadores 

 facilitam  incluir  uma  interpretação  global  do  AC  que  torne  salientes  aspectos 

 emergentes  do  AC,  permitindo  assim  que  se  fale  na  exemplificação  de  propriedades 

 emergentes.  Com  aspectos  emergentes  exemplificados  a  partir  dessa  interpretação 

 global,  eles  podem  ser  associados  por  meio  de  alguma  chave  a  aspectos 

 emergentes  que  serão  imputados  ao  sistema-alvo.  Essa  imputação  pode  ser  mais 
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 ou  menos  precisa,  evidenciando  que  sempre  há  uma  possibilidade  de  deturpação 

 quando se fala em modelos. 

 Estudar  a  modelagem  com  uma  abordagem  de  representação  apoiada  na 

 acepção  DEKI  torna  as  partes  do  processo  de  modelagem  mais  claras.  Embora  isso 

 seja  bem  especulativo,  se  projetos  futuros  de  inteligência  artificial  envolverem  o  uso 

 de  máquinas  com  o  propósito  de  gerar  modelos  para  sistemas  complexos,  ter  uma 

 boa  compreensão  de  como  aspectos  emergentes  devem  ser  representados  é 

 essencial.  Algoritmos  de  modelagem  podem  ser  construídos  para  reconhecer  os 

 níveis  macro  e  micro  de  um  sistema,  identificar  os  aspectos  de  macronível  que 

 emergem  do  modelo,  aplicar  a  chave  que  associa  esses  aspectos  a  aspectos  macro 

 e  imputá-los  ao  alvo.  Neste  texto,  consideramos  AC,  modelos  relativamente  simples 

 no  estudo  de  sistemas  complexos,  mas  nada  parece  impedir  que  outros  tipos  de 

 modelo  envolvendo  objetos  interagindo  localmente  e  gerando  padrões  globalmente 

 possam  ser  examinados  pelos  mesmos  princípios.  Isso  sem  contar  que  o  papel  da 

 interpretação  também  é  importante  nessa  acepção  e  ainda  há  muito  trabalho  a  ser 

 feito  no  campo  da  inteligência  artificial  para  gerar  algoritmos  tão  eficazes  quanto  à 

 capacidade  humana  de  identificar  padrões  globais.  Como  dito,  é  uma  especulação, 

 mas  talvez  essa  linha  de  pensamento  possa  ser  um  primeiro  passo,  ainda  que  curto, 

 para algum paradigma de inteligência artificial para modelagem. 

 Por  fim,  uma  outra  consideração  interessante  é  que  este  trabalho  é 

 particularmente  interessante  para  modelos  de  física  fundamental.  Recentemente, 

 alguns  estudiosos  têm  proposto  que  vivemos  em  um  universo  discreto,  de  modo 

 que  o  comportamento  dos  objetos  físicos  no  espaço  e  no  tempo  podem  ser 

 totalmente  descritos  por  algum  tipo  de  matemática  discreta  e,  consequentemente, 

 admitindo  um  tratamento  computacional.  Wolfram  (2002)  e  Fredkin  (2003)  são 

 exemplos  de  dois  autores  que  acreditam  nessa  linha.  Em  particular,  Fredkin  acredita 

 que  todos  os  fenômenos  físicos  podem  ser  descritos  por  algum  tipo  de  AC  universal 

 (no  sentido  de  poder  realizar  computações  universais)  e  reversível  (para  dar  conta 

 de  simetrias  temporais  da  física).  Mesmo  um  modelo  de  física  elementar  desse  tipo 

 pode  ser  tratado  na  acepção  DEKI.  O  AC  universal  e  reversível  (abreviadamente, 

 ACUR)  denota  os  processos  físicos  básicos  e  são  interpretados  como  um  sistema 

 dotado  de  uma  dinâmica  que  pode  gerar  os  fenômenos  físicos  conhecidos  em  alto 
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 nível.  As  propriedades  emergentes  exemplificadas  no  ACUR  seriam,  então, 

 associadas  por  uma  chave  às  propriedades  encontradas  em  nossas  melhores 

 teorias  físicas  e  imputadas  ao  mundo  natural.  A  confirmação  empírica  dirá  se  essas 

 imputações  são  bem  aplicadas  ou  não.  Examinar  como  interpretações  digitais  do 

 universo  físico  podem  gerar  modelos  que  representam  o  mundo  dentro  da  acepção 

 DEKI  é  uma  linha  de  pesquisa  futura  filosoficamente  interessante  que  pode  ser 

 apoiada no que foi aqui discutido. 
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