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A natureza é digital? Vida e pensamento de Edward Fredkin

William Ananias Vallério Dias

Resumo: O norte-americano Edward Fredkin é considerado um dos pioneiros na área 
da computação. Além de seu amplo conhecimento técnico, Fredkin também é um dos maiores 
defensores de uma visão de mundo conhecida Filosofia Digital, isto é, ele acredita que o univer-
so pode ser descrito de modo preciso por um algum tipo de sistema computacional digital. Tal 
ponto de vista foi influenciado por seus interesses e personalidade fortemente racional. O pre-
sente artigo pretende mostrar um pouco da trajetória intelectual e profissional de Fredkin, bem 
como discutir os principais aspectos de sua imagem digital da natureza.

PAlAvRAs-CHAve: Edward Fredkin, Filosofia Digital, ontologia natural.

AbstRACt: The American Edward Fredkin is known as one of the pioneers in computer stu-
dies. In addition to his extensive technical knowledge, Fredkin is also one of the greatest advoca-
tes of a worldview known as Digital Philosophy, that is, he believes that the universe can be ac-
curately described by some kind of digital computational system. Such a view was influenced by 
his interests and strongly rational personality. This paper aims to describe some of Fredkin's in-
tellectual and professional trajectory and to discuss the main aspects of his digital image of nature.

KeYwoRds: Edward Fredkin, Digital Philosophy, digital ontology.
 
1 — A Vida de Edward Fredkin
O presente trabalho apresenta um estudo centrado na figura do norte-americano Edward Fre-

dkin, um dos pioneiros no ramo da computação e um dos maiores defensores de uma interpre-
tação da natureza em termos de computação digital. O texto inicia com um relato da biografia de 
Fredkin, seguindo por uma segunda seção com um resumo de suas principais ideias e, por fim, 
uma última parte em que algumas implicações filosóficas derivadas das obras do autor são listadas.

Nascido em Los Angeles, Califórnia, em 1934, Edward Fredkin (ou apenas Ed Fredkin) foi o 
último dos três filhos de imigrantes russos que vieram para a América pouco tempo depois da 
Revolução de 1917 e se esforçavam para sobreviver financeiramente em meio à crise do início 
dos anos 30, o que tornou sua infância não muito fácil em termos econômicos. Seus primeiros 
anos de vida também foram muito solitários: Fredkin não tinha muitos amigos, embora fosse 
um garoto bastante inteligente (Wright, 1988, p. 4). Interessado por matemática e ciências físi-
cas desde criança, ingressou no Caltech (California Institute of Technology) em 1951, pretendendo 
se tornar físico. Diante das dificuldades por ter que trabalhar enquanto estudava, preferiu inter-
romper seu curso logo no segundo ano de graduação para servir as Forças Aéreas Americanas, 
se formando como piloto em 1955. Iniciou seu contato com o mundo da computação em 1956, 
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quando foi chamado para testar o SAGE (abreviação de Semi Automatic Ground Environment), um 
sistema com fins militares de defesa aérea, nos laboratórios Lincoln, no MIT (Massachusetts Ins-
titute of Tecnology). Como o SAGE ainda demoraria cerca de um ano para ser testado, aproveitou 
esse período para aprender tudo que era preciso saber sobre computadores até aquela época. 
Seu talento para lidar com essas novas máquinas era notável e não demorou muito para que se 
tornasse um especialista no assunto. 

Em 1958, Edward saiu das Forças Aéreas para trabalhar na BBN (Bolt, Beranek and Newman), 
uma empresa de consultoria em Boston, sob a supervisão do psicólogo e cientista da computa-
ção Joseph Carl Robnett Licklider (1915 – 1990), que não demorou para reconhecer as habilida-
des do recém-chegado, um reconhecimento que se mostraria valioso alguns anos mais tarde. O 
trabalho de Fredkin envolvia, principalmente, auxiliar os membros da equipe em assuntos liga-
dos à computação. Em 1959, ele tem contato com um dos primeiros protótipos do computador 
PdP-1 (Programmed Data Processor - 1) e convence a BBN a adquirir a primeira máquina lançada. 
Fredkin havia sugerido algumas alterações de hardware para o desenvolvedor do equipamento, 
Ben Gurley (1926 – 1963), que, para sua surpresa, foram aceitas e implementadas no produto fi-
nal (Hagar, 2016, p. 422). 

Em 1962, Fredkin deixou a BBN para montar sua própria empresa de tecnologia, a Information 
International Incorporated ou simplesmente Triple-I. Um trabalho particularmente importante des-
sa empresa foi desenvolvido para a Wood Holes, um instituto oceanográfico que precisava de um 
sistema capaz de traduzir certos dados obtidos por equipamentos de pesquisas submarinas para 
um computador. O sucesso desse sistema permitiu um contrato com os laboratórios Lincoln, po-
pularizando a empresa em 1968 e tornando Fredkin um milionário com apenas 34 anos de idade.

Em 1960, o MIT havia iniciado o Projeto MAC (Multi Access Computer ou Machine Aided Cogni-
tion), um projeto de pesquisa em computação e inteligência artificial apoiado pela dARPA (Defense 
Department’s Advanced Research Projects Agency), onde Licklider, o supervisor de Fredkin na épo-
ca da BBN, estava trabalhando. Robert Fano (1917 – 2016), o primeiro diretor do projeto, chamou 
Fredkin para participar da equipe juntamente com outros nomes fortes no cenário da tecnologia 
computacional, como o matemático Marvin Minsky (1927 – 2016). Em 1968, Licklider assumiu a 
direção do projeto e, juntamente com Minsky, convenceu o chefe do Departamento de Engenha-
ria Elétrica do MIT, Louis Smullin (1916 – 2009), a aceitar Fredkin como professor visitante por 
um ano, lecionando uma disciplina relacionada à resolução de problemas (Hagar, 2016, p. 423). 
Ao fim desse ano, em vista do sucesso de seu trabalho, Fredkin foi aceito oficialmente como pro-
fessor, vindo a se tornar diretor do Projeto MAC entre 1971 e 1974. Foi uma contratação bastan-
te atípica na história do MIT, já que Fredkin não possuía uma especialização acadêmica superior 
completa. Não obstante, o bom trabalho apresentado por Fredkin em seu ano como visitante 
mostrou que ele era perfeitamente capacitado para assumir esse cargo, além disso, como compu-
tação era uma área do conhecimento muito nova, havia uma grande falta de profissionais fami-
liarizados com computadores e o conhecimento prático de Ed com essas máquinas era inegável.

Em 1974, Fredkin retorna para o Caltech, passando um ano sob a tutela do físico Richard 
Feynman (1918 – 1988), vencedor do prêmio Nobel de física de 1965, a quem Fredkin conheceu 
em 1961, em uma visita ao Caltech. Esse período permitiu tanto a Fredkin ensinar as novidades 
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da computação para Feynman, quanto a Feynman ensinar os avanços da física para Fredkin. 
 Edward retornaria ao MIT em 1975, inspirado com sua atualização de conhecimentos 

em física, para trabalhar em suas ideias a respeito dos fundamentos da realidade natural: a intui-
ção de que o mundo se comportava como um grande computador. Muito desse pensamento foi 
fortalecido em seu testes com autômatos celulares no PdP-1 quando trabalhava na BBN (Hagar, 
2016, p. 422 – 23). Mas essa intuição já o acompanhava pelo menos desde seus primeiros con-
tatos com as máquinas computacionais na segunda metade dos anos 1950. Durante essa época, 
Fredkin provavelmente foi uma das primeiras pessoas do mundo com um interesse em física e, 
ao mesmo tempo, com acesso ao que havia de mais avançado em tecnologia computacional da-
quele período. Seu contato com um Xd-1 durante o treinamento em Lincoln despertou um for-
te sentimento de que um computador era um retrato da perfeição. Wright destaca o entusiasmo 
de Fredkin na seguinte passagem:

“Todo o meu modo de viver estava apenas esperando o surgimento do computador”, diz ele. 
“O computador era em essência simplesmente a coisa perfeita”. Em alguns aspectos aquilo era prefe-
rível a qualquer outro aglomerado de matéria que ele já havia encontrado – mais sofisticado e flexível 
do que outras máquinas inorgânicas, e mais lógico do que as orgânicas. “Veja, quando eu escrevo um 
programa, se o escrevo corretamente, ele funcionará. Se estou lidando com uma pessoa e digo a ela 
alguma coisa, e digo corretamente, isso pode ou não funcionar.” (Wright, 1988, p. 32)

Esta citação também revela um aspecto da personalidade de Edward: seu forte apreço pela 
racionalidade. Wright descreve Fredkin como um homem extremamente racional, raramente 
esboçando emoções e que acredita haver uma resposta perfeitamente lógica para qualquer pro-
blema. Diante desse jeito de ser, não soaria tão surpreendente desenvolver uma visão de mundo 
natural pautada em um algoritmo bem definido.

As teses pouco ortodoxas de Fredkin nunca foram muito bem recebidas pela maioria dos es-
tudiosos do MIT. Apesar disso, ele contou com alguns colaboradores, incluindo Marvin Minsky, 
uma das pessoas mais influentes em sua vida intelectual (Hagar, 2016, p. 424). Além de Minsky, 
Fredkin também contou com o apoio de alunos interessados na relação entre física e modelos 
computacionais como o canadense Norman Margolus e o italiano Tomaso Toffoli. Juntamen-
te com Margolus e Toffoli, Fredkin formou no MIT um grupo de estudos denominado Mecâni-
ca da Informação (Information Mechanics), onde realizavam pesquisas sobre esses assuntos e se 
mantinham atentos para novas ideias relacionadas ao tema que surgissem no círculo acadêmi-
co (Longo & Vaccaro, 2013, p. 24). Por sinal, um grupo razoável de acadêmicos também tinha 
algum interesse nessa linha de pesquisa, com um destaque especial para o engenheiro alemão 
Konrad Zuse (1910 – 1995), responsável por desenvolver o Z–3, um dos primeiros projetos de 
computador programável e autor do texto Calculating Space (Rechnender Raum, no original ale-
mão), um dos primeiros trabalhos apresentando explicitamente uma descrição do universo físi-
co com base em sistemas computacionais digitais (Zuse, 1970). O trabalho de Zuse serviu como 
uma das mais fortes influências na sofisticação das ideias de Fredkin para uma digitalização do 
mundo natural e uma representação das leis físicas por meio de um sistema de autômatos celu-
lares. Em 1981, Fredkin liderou a organização da primeira Conferência de Física da Computa-
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ção, um evento que contou com a participação de diversos pesquisadores envolvidos ou interes-
sados, em algum grau, com as relações entre física, computação e informação, incluindo nomes 
como Konrad Zuse, John Wheeler, Richard Feynman, Freeman Dyson, Carl Adam Petri, Arthur 
Burks, Rolf Landauer, Hans Moravec, Norman Packard, Danny Hills e Gregory Chaitin entre os 
convidados (Longo & Vaccaro, 2013, p. 22)1. Nessa conferência, muito foi discutido sobre a pos-
sibilidade de descrever a natureza por meio de computação. Segundo Zuse, foi a primeira vez 
que suas ideias a respeito de um universo digital foram levadas a sério (cf. Fredkin, 2003, p. 194; 
Longo & Vaccaro, 2013, p. 25).

Fredkin deixou o MIT em 1986, mas não abandonou completamente a vida acadêmica. Nos 
anos 90, ele lecionou por seis anos na Universidade de Boston e, mais recentemente, já nos anos 
2000, se tornou professor na Universidade Carnegie Mellon (Hagar, 2016, p. 424). Embora suas 
ideias não tenham tanto apoio quanto gostaria, Fredkin não desiste de defendê-las. Na sequên-
cia, veremos uma síntese de seu pensamento.

2 — O Pensamento de Edward Fredkin
Em linhas gerais, Fredkin defende uma visão em que a natureza é encarada como um siste-

ma computacional digital. Atentando para sua biografia e personalidade, apresentadas nas seção 
anterior, não é difícil suspeitar que boa parte da motivação para imaginar esse tipo de ontologia 
se deva à a paixão de Ed por computadores. Não obstante, Fredkin defende sua proposta com 
uma justificativa heurística: se, no contexto científico, modelos corretos simples são preferíveis 
a modelos mais complexos, então ele promete uma descrição da realidade natural extremamen-
te simples e, ao mesmo tempo, capaz de descrever todos os eventos físicos com precisão. Para 
tanto, ele parte de uma premissa básica, a saber, o postulado de que todos os conceitos da física 
devem ser tomados como discretos, em outras palavras, todas as grandezas físicas devem admi-
tir algum modo digital de representação (Fredkin, 1990, 1993, 2003). No vocabulário de Fredkin, 
esse pressuposto recebe o nome de Natureza Finita (Finite Nature) ou, abreviadamente, NF. Nas 
palavras do autor:

Natureza Finita é a hipótese de que fundamentalmente toda grandeza da física, incluindo  e s p a ç o 
e tempo, se revelará como discreta e finita; de que a quantidade de informação em qualquer volu-
me pequeno de espaço-tempo será finita e igual a um pequeno número de possibilidades. (Fredkin, 
1993, p. 116)

Em outras palavras, é assumido que não há continuidade ou infinidade em uma descrição rea-
lista da natureza: mesmo espaço e tempo teriam uma estrutura discreta. Ao menos em um ponto 
de vista lógico essa opção é possível. De acordo com nossa física atual, a trajetória de uma partí-
cula no espaço pode ser representada por uma linha com tantos pontos quanto números reais, 
assim como o tempo decorrido no deslocamento da partícula pode ser entendido como um flu-
xo ininterrupto de uma quantidade não-enumerável de instantes. Consequentemente, grandezas 

1  Os trabalhos apresentados neste evento foram arquivados no volume 21 do periódico International Journal of 
Theoretical Physics, em 1982.
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derivadas da mudança de posição no espaço em um certo intervalo de tempo, como velocidade 
e aceleração, também serão funções contínuas de suas variáveis dependentes. Se espaço e tempo 
são mesmo grandezas físicas fundamentalmente contínuas, as teorias físicas definidas por equa-
ções diferenciais são, de fato, uma descrição correta da natureza. Entretanto, a continuidade do 
espaço e do tempo físico não é uma necessidade lógica: não podemos definir, a priori, que essas 
grandezas não demonstrem um caráter discreto. Nas palavras do filósofo da ciência, Amit Hagar:

A notável aplicabilidade do contínuo em descrever o espaço físico macroscópico não pode ser toma-
do como evidência para sua aparente singularidade; como no caso de geometrias não-Euclidianas, a 
natureza fundamental do espaço físico pode ser muito diferente, e claramente não precisa ser deci-
dida apenas por argumentos a priori. (Hagar, 2014, p. 35)

Além disso, Fredkin argumenta que é razoável apostar na hipótese de NF considerando a 
própria história da ciência. Diversas noções físicas, como carga elétrica e energia, antes pensa-
das como contínuas, se mostraram mais compatíveis com um tratamento discreto. Se não há 
impedimentos lógicos para uma física construída fundamentalmente em variáveis discretas e o 
avanço da ciência parece apoiar a transição de noções contínuas para discretas, então a NF não 
é imediatamente descartável.

Assumindo a NF, então toda grandeza física admitiria uma representação digital. Assim, a 
informação contida em um volume de espaço-tempo poderia, em tese, ser armazenada na me-
mória de um sistema de computação. Fredkin compreende informação como a quantidade de 
estados considerada como significativa para algum processo (Fredkin, 2013, p. 370). Em um pro-
cesso computacional, como o que ocorre em um programa de computador, a informação seria 
algum aspecto físico que a computação toma como um dado de entrada a ser interpretado pelo 
sistema que gerará um dado de saída. Em um universo totalmente discreto, cada unidade de es-
paço corresponderia a um estado bem definido e uma eventual mudança desse estado em um 
dado instante de tempo para um instante posterior não seria muito diferente das transições que 
ocorrem em algum programa de computador. Nesse sentido, o comportamento do universo em 
um nível fundamental, ainda mais elementar do que nossas atuais teorias físicas conhecem, não 
seria nada mais do que computação. Diante disso, um modelo adequado da natureza seria um 
modelo computacional.

O esforço de Fredkin consiste em encontrar o melhor modelo computacional da natureza, 
uma disciplina que ele chama de Mecânica Digital (Digital Mechanics), abreviadamente Md (Fre-
dkin 1990, 2003). É sabido que uma mesma computação pode ser realizada por sistemas diferen-
tes. Assim sendo, diferentes modelos de computação seriam candidatos para representar a di-
nâmica fundamental da natureza. De acordo com os estudos em Md, o modelo preferido para 
representar nosso universo seria um autômato celular.

Em uma descrição informal, autômatos celulares (ou simplesmente ACs) são programas de 
computação paralela constituídos de unidades mínimas idênticas denominadas células, organi-
zadas em alguma dimensão e capazes de assumir uma quantidade finita e discreta de estados pos-
síveis. Cada célula possui uma quantidade de células vizinhas. Em cada etapa da computação, 
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cada uma das células está programada para seguir uma regra de transição: seu estado será alte-
rado em função de seu próprio estado e do estado de suas vizinhas. Desse modo, a computação 
atua em todo o conjunto de células simultaneamente.

Um exemplo clássico de autômato celular é o Jogo da Vida (ou simplesmente Life), desenvol-
vido pelo matemático John Conway no início da década de 1970. Embora seja chamado de jogo, 
o Jogo da Vida lembra mais um caleidoscópio digital do que um videogame. O único papel do jo-
gador é definir os estados iniciais das células, organizadas em um grande arranjo bidimensional. 
Isso pode ser ilustrado como um grande tabuleiro quadriculado, onde cada “quadradinho” cor-
responderia a uma célula. Cada célula possui um máximo de oito vizinhas ao seu redor e pode 
assumir um de dois estados possíveis (Viva ou Morta). Em uma representação gráfica, podemos 
representar uma célula viva como um quadrado preenchido e uma célula morta como um qua-
drado em branco. Em cada instante de tempo discreto t (onde t ∈ ℕ) o autômato se encontra em 
uma geração (generation), onde cada célula se encontra em um dos dois estados possíveis. As re-
gras definirão qual será o estado das células na próxima geração em t + 1 e são estabelecidas de 
acordo com a situação da vizinhança de cada célula. No caso, teríamos apenas três dessas dire-
trizes: (i) se a célula possuir exatamente duas vizinhas vivas, então ela manterá seu estado atu-
al na próxima geração (se estiver viva, ela continuará viva e se estiver morta, continuará mor-
ta); (ii) se a célula possuir exatamente três vizinhas vivas, então ela assumirá o estado de viva na 
próxima geração e (iii) se a célula possuir qualquer número de vizinhas diferente de dois ou três 
(zero, um, quatro, cinco, seis, sete ou oito), então ela assumirá o estado de morta na próxima ge-
ração. E essas são as únicas regras para o Jogo da Vida. Embora essa estrutura não correspon-
da ao modelo da reprodução de qualquer ser vivo em especial, é possível imaginar essas regras 
em termos de uma analogia com colônias de organismos (cf. Poundstone, 1985, p. 26). Com base 
nessa analogia, as criaturas do jogo morreriam por isolamento (quando possuem apenas uma ou 
nenhuma vizinha) ou por superpopulação (quando possuem mais do que três vizinhas), no en-
tanto, podem sobreviver com exatamente duas vizinhas e se existir a relação entre três vizinhas 
permitiria o surgimento de uma nova “criatura”. Note mais uma vez que o papel do jogador neste 
jogo é praticamente inexistente e sua única função se resume a decidir qual será a configuração 
inicial de células vivas em t = 0. Todas as gerações posteriores serão definidas pelas regras2. Em 
certo sentido, poderíamos dizer que as próprias células é que são as verdadeiras “jogadoras”. De 
fato, o aspecto mais interessante no Jogo da Vida são os padrões formados pelo comportamento 
coletivo das células: dependendo de como algumas células vivas estão arranjadas, elas parecem 
formar objetos mais complexos que seguem regras próprias, independentes das regras básicas 
citadas anteriormente. Um exemplo conhecido de objeto composto formado neste autômato é 
o glider: um aglomerado de cinco células vivas que parece com um objeto maior único se movi-
mentando pelo tabuleiro do jogo com o passar das gerações. Isso é curioso, pois atentando para 

2  Embora seja importante destacar a existência de certas configurações que nunca poderão ser alcançadas pela 
mera aplicação das regras do autômato celular, mas podem ser definidas como estado inicial do autômato. 
Configurações possíveis apenas como configurações iniciais estabelecidas pelo jogador são chamadas de Jar-
dim do Éden (Garden of Eden) (cf. Poundstone, 1985).
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as regras básicas, nenhuma célula do Jogo da Vida se move: tudo que elas fazem é alterar seus 
próprios estados em função de suas vizinhas. Nesse sentido, o movimento de um objeto maior 
seria apenas aparente: as células simplesmente vão alterando seus estados no decorrer das gera-
ções de uma maneira organizada, passando a impressão de formarem um objeto maior móvel.

Esse aspecto de um novo comportamento quando as células são tomadas em conjunto são 
importantes para a Md. Fredkin acredita que as leis físicas atuais são resultantes de uma regula-
ridade que ocorre na base do programa da natureza: em escalas maiores temos comportamen-
tos aparentemente diferentes das regras básicas de nossa computação natural, mas eles surgem 
como fruto do que ocorre de um processamento computacional dos estados presentes nas uni-
dades mínimas de espaço. Assim como objetos complexos parecem surgir com regras próprias a 
partir de ações coletivas das células, as partículas elementares de nosso modelo padrão também 
“surgiriam” a partir do programa. Nesse sentido, a mecânica quântica do mundo de Fredkin não 
seria mais fundamental e sim a mecânica digital atuando nos dados significativos para o funcio-
namento do programa (Fredkin, 2003, p. 202 – 204). Cabe ao pesquisador em Md desvendar qual 
seria o algoritmo relacionado ao nosso universo.

Fredkin também oferece algumas diretrizes para a definição desse programa: ele deve per-
mitir computação universal e ser reversível. A computação universal é um princípio já discuti-
do no início da teoria da computação: uma máquina de computação é universal quando pode si-
mular o comportamento de qualquer outra máquina, dada uma quantidade ilimitada de tempo e 
memória (cf. Turing, 1937). Nossos computadores macroscópicos, como o laptop utilizado para 
escrever este texto, são máquinas de computação universal. Em tese, um laptop pode simular 
qualquer outro computador, desde que possa aumentar sua memória indefinidamente e possa 
executar computações pelo tempo que for necessário. Se existe computação universal em uma 
escala macroscópica e, segundo a proposta de Fredkin, nosso mundo macroscópico é um resul-
tado da computação microscópica, a conclusão é que a computação nas menores escalas também 
deve ser universal (Fredkin, 1990, p. 257). Já uma computação reversível envolve a possibilida-
de de um computador definir o input correto de um processamento a partir de seu output. Via 
de regra, é difícil reverter uma computação. Se o resultado da computação é “4”, não há como 
saber se ele foi proveniente da operação “2 + 2”, “5 – 1”, “2 × 2”, etc. Para obter essa resposta 
seria necessário guardar a informação referente ao input (Bennet, 1973). Fredkin acredita que a 
computação do universo é reversível por levar em conta as simetrias temporais previstas na fí-
sica contemporânea (Fredkin, 2004, p. 32). Diante disso, o modelo de Md também deve conser-
var toda a informação envolvida, garantindo assim a reversibilidade da computação. Por sinal, 
uma das especialidades técnicas de Fredkin é justamente o desenvolvimento de modelos com-
putacionais reversíveis (Fredkin & Toffoli, 1982).

Diante de tudo isso, seria válido perguntar o seguinte: se o mundo é um computador em fun-
cionamento, qual a natureza última dessa máquina? Ou, apresentando a pergunta de outra manei-
ra, do que exatamente é feito nosso universo? Fredkin não oferece uma resposta, mas acrescenta 
que o substrato da computação é irrelevante (Fredkin, 1994, p. 118). Uma computação é multipla-
mente realizável: um mesmo programa de computador pode ser executado por diferentes tipos 
de máquinas construídas por diferentes materiais e gerar exatamente os mesmos resultados. En-
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tretanto, Fredkin acredita que esse substrato existe (Fredkin 1994, 2003, 2013). Ele estaria locali-
zado em uma realidade superior ao nosso universo, um local chamado Outro (Other). As razões 
que Fredkin apresenta para postular tal lugar misterioso é a contingência de nossas leis físicas 
(no caso dessa hipótese, nossas leis computacionais) (Fredkin, 2013, p. 379 – 380). O programa 
básico de nossa realidade poderia ser totalmente diferente e o local em que as regras desse pro-
grama são definidas seria justamente o Outro. Não obstante, Fredkin não se compromete com 
nenhuma ontologia mais específica a respeito do Outro. Tudo que podemos inferir é que nosso 
mundo é o resultado de alguma computação executada por um substrato existente neste local. 

Em resumo, ao partir do princípio de que a natureza é fundamentalmente discreta, Fredkin 
sugere que os estados mais elementares do universo se modificam conforme o algoritmo de um 
autômato celular universal e reversível. As regras do autômato são definidas por uma mecâni-
ca própria e, assim como o Jogo da Vida de Conway permite a formação de padrões complexos 
perceptíveis em escalas maiores apenas com regras programadas ao nível celular do sistema, o 
programa da natureza também permitiria a formação de comportamentos coletivos dos estados 
básicos que corresponderiam aos objetos macroscópicos que identificamos em nossas leis físi-
cas já conhecidas. A natureza última dos elementos fundamentais da realidade natural é miste-
riosa: não há meios de saber se é material ou imaterial. Todavia, o autor imagina que o substra-
to da computação exista em uma localidade mais ampla denominada Outro, embora não possa 
oferecer mais detalhes sobre a ontologia dessa realidade superior.

Embora tenha uma argumentação geral bem estruturada, a hipótese de Fredkin ainda carece 
de muitas comprovações experimentais. Não obstante, se aceitarmos as premissas de Fredkin e 
concordarmos com um mundo fundamentalmente digital, algumas implicações filosóficas interes-
santes podem ser derivadas. Encerraremos este texto discutindo algumas dessas consequências.

3 — Implicações Filosóficas da Tese de Fredkin
Um primeiro desdobramento filosófico do pensamento de Fredkin envolve a ontologia do 

espaço e do tempo. A premissa básica da tese é a hipótese de NF, onde espaço e tempo devem 
ser encarados como fundamentalmente discretos. Afirmar algo definitivo a respeito disso ainda 
é uma questão em aberto, mas muitas pesquisas no contexto da física teórica consideram esse 
caráter discreto da realidade natural, como é o caso da gravidade quântica em laço (Smolin, 2001).

A consequência da NF, a saber, a possibilidade de construir um modelo computacional para 
o comportamento da natureza, leva ao problema do conceito de computação digital concreta. O 
que torna um sistema físico computacional? De acordo com Fredkin, a dinâmica microscópica 
fundamental do universo corresponde à execução de um algoritmo bem definido. Isso signifi-
ca que nosso universo é literalmente um computador? Ou haveria outras condições para definir 
um dado sistema como computador? A resposta dessas perguntas dependerá de uma clarifica-
ção do conceito de computação.

A ideia de Fredkin também engloba diversas questões em filosofia da física. A primeira delas 
diz respeito às relações entre simetria e conservação. Nosso universo conta com simetrias de ro-
tação espacial, translação espacial e translação temporal. Porém, essas simetrias são trabalhadas 
pela física contemporânea em uma abordagem contínua. Em um mundo digital, é difícil conci-
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liar essa continuidade com o caráter discreto da natureza. Fredkin, todavia, argumenta que essas 
simetrias contínuas são aparentes. Invocando o teorema de Noether, conhecido por relacionar 
conservação e simetria, o autor declara que a conservação de informação em nível microscópico 
permite uma construção assintótica de simetrias contínuas em nível macroscópico (Fredkin, 2004, 
p. 38). Isso estimula reflexões envolvendo a relação entre conservação e simetria na natureza.

Um outro ponto em jogo é a existência de um sistema de referência absoluto. A Md é base-
ada em um programa capaz de identificar a informação ligada à cada partícula mínima do siste-
ma. Mas isso implica em um processamento de informação associado em última instância a um 
sistema de referência privilegiado, afinal, toda informação, lembramos, é uma configuração sig-
nificativa para um determinado contexto e, no caso, o contexto seria o autômato celular da natu-
reza como um todo. Fredkin também está ciente disso. Para ele, contudo, isso não significa uma 
violação de nenhuma lei experimental específica, mas sim a violação do conceito teórico aceito 
pela ciência atual de que não existe um referencial privilegiado, mas a ausência de referenciais 
absolutos não é uma necessidade (Fredkin, 2013, p. 41). Esse raciocínio poderia ser analisado sob 
a ótica de uma filosofia do espaço mais elaborada.

Uma das implicações mais polêmicas do modelo de Fredkin está ligado aos resultados não-
-determinísticos da mecânica quântica. Se o mundo físico é mesmo equivalente a um programa 
de computação reversível, onde toda a informação é conservada, significa que não há espaço 
para dúvidas quanto às transições de estado ocorridas. Um valor de input terá um valor de output 
bem definido e vice-versa graças à reversibilidade da computação. Nesse sistema, o determinismo 
parece evidente. Contudo, a história revela que as descobertas da mecânica quântica mostram 
uma grande dificuldade em encontrar uma explicação determinista para os resultados de expe-
rimentos em escala atômica e subatômica. Adequar os fenômenos quânticos ao modo de pensar 
da física clássica é uma tarefa bastante complicada. Como a computação adotada por Fredkin em 
sua perspectiva digital parece adotar uma visão de mundo clássica, conciliá-la com a mecânica 
quântica seria tão problemático quanto. Muitos autores simpáticos à concepção de um universo 
baseado em computação, mas cientes da dificuldade em conciliar determinismo computacional 
com a teoria quântica, preferem admitir que o universo é um computador fundamentalmente 
quântico (e.g. Deutsch, 1985; Lloyd, 2006). Nesse outro ponto de vista, se existir um programa 
por trás da realidade natural, tal programa deveria processar informação quântica, de tal modo 
que os bits em jogo seriam definidos por estados em superposição. Nessa abordagem, a mecânica 
quântica seria mais fundamental do que a computação da natureza e já estaria incluída na inter-
pretação computacional do universo. Fredkin, por outro lado, não considera a mecânica quân-
tica como uma teoria fundamental. Ele defende que os fenômenos chamados quânticos não são 
os mais básicos, mas sim resultados aparentes de operações ainda mais elementares. Para Fre-
dkin, existiria apenas um sistema computacional básico moldado pela Md, não fazendo sentido 
em falar na separação entre mundo clássico e mundo quântico: o que entendemos como quânti-
co seria apenas uma consequência de uma dinâmica clássica (Fredkin, 2003, p. 202). Essa impli-
cação permite uma série de debates em filosofia da mecânica quântica.

Esse último ponto leva à questão filosófica das relações entre diferentes níveis de escala. No 
universo de Fredkin, o mundo microscópico determina o que ocorre no mundo macroscópico. 
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Mas como se dá a conexão entre os dois níveis? É possível trabalhar a questão no contexto do 
debate entre redução e emergência. Segundo Fredkin, todas as leis macroscópicas são deriva-
das das regras do autômato que ocorrem em escala microscópica (Fredkin, 2003, p. 195) e isso o 
aproxima de uma visão reducionista. Não obstante, uma interpretação metafísica alternativa de 
universo digital poderia concordar que exista uma dinâmica computacional nas menores esca-
las, mas definir uma ontologia independente em escalas maiores. Nesse caso, teríamos uma vi-
são emergentista de universo computacional (e.g. Pexton, 2015).

Também seria possível examinar o universo de Fredkin em uma análise metafísica da noção 
do Outro. O autor não trata de detalhes sobre esse outro nível de realidade, mas o Outro pode-
ria ser interpretado em termos de um realismo metafísico. Em outras palavras, Fredkin consi-
dera que exista uma realidade independente de nós, embora não se comprometa com seus atri-
butos ontológicos.

Muitas outras questões poderiam ser pensadas a partir do trabalho de Fredkin, incluindo pro-
blemas em filosofia da mente (como definir a consciência, especialmente estados mentais quali-
tativos, em um mundo totalmente computacional?) ou mesmo em filosofia da religião (a existên-
cia do Outro poderia dizer algo sobre um programador do universo?). Mas, para os propósitos 
modestos deste textos, apenas apresentamos os pontos básicos da tese do autor e algumas ques-
tões relevantes no contexto da filosofia.
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