
 

 

 

A Noção de Emergência em Autômatos Celulares 

William Ananias Vallério Dias† 

Resumo 

O conceito de emergência tem se tornado recorrente na literatura filosófica e científica das últimas décadas. Diante 

disso, o propósito deste trabalho é apresentar um estudo sobre a noção de emergência em autômatos celulares, 

estruturas utilizadas no ramo das pesquisas em sistemas complexos. Para esse estudo, adotaremos a classificação de 

emergência empregada por Bedau, onde o conceito de emergência é dividido em emergência nominal, emergência 

fraca e emergência forte. 

Introdução 

O conceito de emergência tem se tornado recorrente na literatura filosófica e científica das 

últimas décadas. Uma possível motivação para esse aumento de popularidade seria o 

desenvolvimento dos estudos em sistemas complexos. Alguns exemplos de temas investigados 

nessas pesquisas incluem o comportamento da atmosfera, colônias de insetos, atuação do sistema 

imunológico, sistemas econômicos, redes de computadores, funcionamento do sistema nervoso e 

desenvolvimento de inteligência artificial. Esses tópicos abarcam diferentes disciplinas, mas 

apresentam uma característica em comum: incluem sistemas que, quando tomados como um todo, 

apresentam propriedades distintas em relação às propriedades de seus componentes. Assim, se é 

possível falar de inteligência e consciência no que diz respeito a um cérebro composto de neurônios 

interligados, não é possível falar que um único neurônio apresenta inteligência ou consciência. 

Semelhantemente, embora a propriedade de estar vivo seja atribuída aos diversos seres biológicos, 

as moléculas orgânicas que compõem seres vivos não são consideradas vivas e embora a água 

possa ser observada como transparente, não podemos dizer que cada átomo de hidrogênio e 

oxigênio que compõe a água seja transparente. Assim, o “todo” nem sempre se resume à simples 

soma das “partes” - há algo no todo que não pode ser encontrado nas partes, algo “novo” que 

“surge” ou “emerge” apenas quando os componentes do sistema interagem de determinada 

maneira. Essa é a intuição básica da noção de emergência.  

A noção de emergência pode ser apresentada nos mais variados contextos. No caso deste 

trabalho, a noção de emergência será explorada com o auxílio de estruturas matemáticas 

conhecidas como autômatos celulares (ou simplesmente AC). Amplamente utilizados na 

modelagem computacional de sistemas complexos como movimento de fluidos, formação de 

engarrafamentos no tráfego, espalhamento de incêndios e epidemias, AC são ferramentas 

interessantes não apenas por conta de suas aplicações científicas, mas, como se pretende mostrar 

aqui, como estruturas úteis para o entendimento do conceito de emergência.  

O presente texto é dividido em três seções. Na primeira seção, algumas ideias básicas de 

emergência são apresentadas a partir de uma seleção das principais reflexões sobre o assunto 
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encontradas na literatura filosófica. Na segunda seção, os princípios centrais dos AC são 

apresentados, tomando como exemplo principal o clássico Jogo da Vida (Game of Life) idealizado 

por John Conway. Por fim, a terceira seção mostra de que maneira um AC pode exibir emergência. 

Adiantando a discussão, será mostrado que a emergência em AC pode ser principalmente 

compreendida como aquilo que Mark Bedau chama de “emergência fraca” (Bedau, 2008). 

1. A Noção de Emergência 

O conceito de emergência ganhou notoriedade no cenário filosófico no final do século XIX 

com os trabalhos de estudiosos que configuraram o chamado “Emergentismo Britânico” 

(McLaughlin, 1992).  

A tradição do Emergentismo Britânico foi iniciada com as ideias de John Stuart Mill em sua 

obra System of Logic (Mill, 1930). 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 não usa 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, 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). Outros 

nomes importantes nessa tradição foram Samuel Alexander – defendendo que embora todos os 

processos naturais sejam físico-químicos, existiriam qualidades novas que emergiriam quando os 

processos físico-químicos alcançassem um determinado grau de complexidade, como novas 

qualidades mentais que surgem a partir de certos processos cerebrais (Alexander, 1920) – e o 

biólogo Conwy Lloyd Morgan – 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, tal vez 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.1 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 e nega um dualismo substancial. Por outro lado, em oposição ao mecanismo, o 

emergentismo nega que todas as coisas sejam apenas aglomerados de partículas elementares, 

 
1 Outros autores também procuraram uma visão intermediária, como Claude Bernard (1813-1878), que seguiu a 

linha do organicismo (não discutida aqui). 
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admitindo assim que agregados de partículas constituiriam 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 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. Segundo McLaughlin (1992), as ideias emergentistas desses 

primeiros autores se tornaram obsoletas com o desenvolvimento científico do século XX. A teoria 

quântica, por exemplo, mostrou as estruturas que explicam as ligações químicas, assim como os 

avanços em biologia molecular mostraram as interações físico-químicas responsáveis pela 

formação de seres vivos. Diante dessas novidades na área científica, muito do que era tomado 

como misterioso pelos emergentistas britânicos se tornou claro. Com isso, a noção de 

emergentismo perdeu espaço para a noção de reducionismo, isto é, a ideia de que todas as coisas 

podem ser explicadas, pelo menos em princípio, a partir de estruturas subjacentes. Contudo, assim 

como os desenvolvimentos científicos apresentaram novas explicações, também trouxeram novos 

problemas e discussões, como os tópicos presentes nas chamadas ciências da complexidade.  

Basicamente, essas recentes ciências da complexidade constituem um campo interdisciplinar 

em que diversas áreas do conhecimento são reunidas para investigar sistemas complexos,2 casos 

que não são facilmente explicáveis por seus mecanismos subjacentes, já que podem conter uma 

quantidade extremamente alta de componentes interagindo entre si (como os neurônios em um 

cérebro humano ou agentes econômicos individuais em uma sociedade) ou mesmo uma 

sensibilidade muito alta a pequenas variações (como ocorre nos fenômenos atmosféricos – uma 

mudança pequeníssima de pressão pode fazer a diferença entre a previsão de uma brisa e a previsão 

de um tornado). Diante disso, os estudos em sistemas complexos revelam que há aspectos muito 

difíceis de definir a partir do nível dos componentes, difíceis ou até mesmo impossíveis se apenas 

nosso poder cognitivo e computacional for considerado. Sendo assim, ainda que, em princípio, 

sistemas complexos se reduzam a componentes mais simples, isso não garante que seja possível 

obter explicações de todos os aspectos dos sistemas complexos a partir desses componentes e se 

torna necessário considerar que certos aspectos são emergentes, formando, de alguma maneira, um 

novo nível de análise distinto dos níveis subjacentes. Além disso, muitos sistemas complexos 

exibem uma auto-organização, isto é, as interações locais entre componentes formam estruturas 

espaciais, temporais ou espaço-temporais em nível global – tudo que há são componentes 

interagindo localmente por meio de leis previstas em seu nível de organização, mas estruturas 

novas podem ser percebidas em um nível de análise mais elevado e compreendidas como novos 

aspectos do sistema. A concepção de emergência, portanto, parece se aplicar muito bem aos 

sistemas complexos. Sem dúvidas, os desenvolvimentos nas pesquisas em complexidade 

 
2 O Instituto Santa Fe, no Novo México, formado em 1984 (cf. Mitchell, 2009), é um exemplo de instituição idealizada 

para o estudo de sistemas complexos por pesquisadores em diversas áreas como matemática, física, química, biologia 

e computação. 
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mostraram que a noção de emergência não se tornou um conceito filosófico esquecido no passado, 

mas um conceito que ainda pode ser extremamente útil para avançar nesse ramo de estudos.3 

Somadas às ciências da complexidade, teses filosóficas críticas à visão reducionista, como a 

realização múltipla de estados mentais de Hilary Putnam, o argumento do monismo anômalo de 

Donald Davidson e o argumento da autonomia das ciências especiais de Jerry Fodor também 

possibilitaram repensar o conceito de emergência.  

Em meio a essa nova fase do cenário científico e filosófico, vários autores discutiram o 

conceito de emergência nas últimas décadas (e.g. Kim, 1999), oferecendo diversos estudos úteis 

para tornar o tema inteligível. No caso do presente trabalho, tomaremos a classificação apresentada 

em Bedau (2008) como base para esclarecer a noção de emergência, uma vez que ela permite uma 

maior aproximação aos autômatos celulares, tema central deste texto.  

Considerando uma hierarquia de níveis de organização, de tal modo que aspectos emergentes 

(sejam eles relativos a propriedades, entidades, leis, comportamentos, fenômenos, leis, etc) 

aparecem em um nível superior ao nível de aspectos subjacentes, Bedau destaca dois fatores 

importantes na questão da emergência. O primeiro deles é que aspectos emergentes são 

dependentes de aspectos subjacentes e o segundo deles é que aspectos emergentes são autônomos 

com relação aos aspectos subjacentes (cf. Bedau, 2008, p. 155). Os termos “dependente” e 

“autônomo” são vagos, já que há vários modos de um aspecto ser dependente em relação a outro 

e vários modos de um aspecto ser autônomo em relação a outro. Entretanto, os conceitos de 

dependência e autonomia são antagônicos à primeira vista. Não é muito fácil mostrar como um 

aspecto pode ser dependente de outro e, não obstante, ser autônomo. Ainda assim, segundo Bedau, 

qualquer formulação candidata à noção de emergência deve incluir tanto dependência quanto 

autonomia, de modo que o desafio do estudo filosófico da emergência é justamente conciliar esses 

dois conceitos. Diante disso, ou a noção de emergência é considerada ilegítima diante de nosso 

quadro conceitual do mundo ou alguma estratégia é desenvolvida para tornar a noção de 

emergência genuína (cf. Bedau, 2008, p. 156). Bedau adota a segunda opção, introduzindo três 

tipos de emergência: emergência nominal, emergência forte e emergência fraca. Essas 

caracterizações não são exaustivas (não consideram fatores subjetivos, como a surpresa de um 

observador do sistema que exibe aspectos emergentes), mas procuram oferecer descrições 

objetivas do conceito de emergência. 

A noção de emergência nominal é o caso mais simples, aplicável na relação entre um todo no 

nível superior e suas partes no nível inferior. Em linhas gerais, seria a noção de que o todo 

apresenta propriedades que não estão presentes nas partes. Assim, a propriedade da transparência 

de uma porção de água não é uma propriedade encontrada nas moléculas de H2O. A noção de 

emergência nominal não explica quais propriedades se aplicam ao todo e quais se aplicam às 

partes, mas assumem que possamos identificá-las. Além disso, a noção de emergência nominal 

concilia facilmente os dois fatores fundamentais para a noção de emergência – há dependência 

pelo fato do todo ser constituído de suas partes e há autonomia no sentido de que o todo apresenta 

propriedades que as partes não possuem. O ponto fraco da emergência nominal, contudo, é sua 

 
3 Não apenas a noção de emergência é importante nos estudos de sistemas complexos, mas diversas noções como 

informação, computação, não-linearidade, evolução, caos, entropia, organização, inteligência e redes ganham 

relevância por conta dessa área de investigação científica. Neste trabalho, porém, nos concentramos na noção de 

emergência. Ver Mitchell (2009) para uma introdução bastante didática à ciência da complexidade. 
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abrangência. Em diversas caracterizações de emergência, há uma distinção entre propriedades 

genuinamente emergentes e propriedades apenas resultantes, propriedades do todo que podem ser 

preditas e explicadas a partir das propriedades dos componentes. De acordo com o conceito de 

emergência nominal, muitas propriedades resultantes seriam consideradas emergentes. Um 

exemplo dado por Bedau é o círculo. Um círculo consiste de uma coleção de pontos sem forma, 

equidistantes de um ponto central. Ser um círculo é uma propriedade do todo, mas não de suas 

partes (seus pontos), de modo que a noção de emergência nominal se aplica. Ocorre que se 

soubermos que todos os pontos de uma figura geométrica estão equidistantes de um ponto central 

podemos derivar que essa figura é um círculo, ou seja, ser um círculo é uma propriedade resultante. 

Para distinguir entre propriedades resultantes e propriedades genuinamente emergentes é 

necessário definir tipos de emergência mais restritos (Bedau, 2008, p. 158). 

Um possível tipo mais restrito seria a emergência forte. A emergência forte é caracterizada 

pela superveniência de propriedades emergentes com poderes causais irredutíveis. Nesse contexto, 

“superveniência” significa que as propriedades de nível superior são determinadas pelas 

propriedades de nível inferior, indicando assim o fator de dependência. Por outro lado, os poderes 

causais irredutíveis seriam aspectos das propriedades emergentes de nível superior que não podem 

ser identificados com elementos presentes no nível inferior, embora sejam capazes de afetá-los 

causalmente (um processo chamado de “causação descendente”4), indicando assim o fator de 

autonomia. Esses poderes causais irredutíveis garantem uma novidade ontológica às propriedades 

emergentes. Muitos estudiosos associam tais poderes a fenômenos como qualia e consciência. 

Assim, o qualia referente à sensação de vermelho que tenho ao observar um tomate seria uma 

propriedade ontologicamente nova de alto nível emergindo da interação de meus receptores 

sensoriais e os sinais luminosos que recebo do tomate ocorrida em baixo nível. Nesse sentido, se 

minha consciência for uma propriedade fortemente emergente, ontologicamente nova em um nível 

superior ao meu sistema nervoso, então meu pensamento de ver um tomate à minha frente 

envolveria uma interação causal entre a consciência e o cérebro – uma propriedade de nível 

superior afeta uma propriedade de nível inferior. Porém, um problema desse processo de causação 

descendente é sua violação do fundamentalismo causal, a ideia de que poderes causais de alto nível 

sempre são determinados por poderes causais de baixo nível. Diante disso, de acordo com o 

fundamentalismo causal, meu ato consciente de ir à cozinha tomar um copo de água não seria 

causado pela ação de uma propriedade de nível superior, mas simplesmente por uma configuração 

de meu cérebro atuando em nível inferior. Mas ainda que o fundamentalismo causal não seja 

verdadeiro e seja razoável adotar a emergência forte diante de evidências favoráveis suficientes, a 

ciência contemporânea ainda não tem encontrado tais evidências para invocar emergência forte 

(Bedau, 2008, p. 159). 

Mas Bedau ainda considera um terceiro tipo de emergência: a emergência fraca, envolvendo 

mais do que emergência nominal e menos do que emergência forte – aspectos fracamente 

emergentes não são simplesmente resultantes, mas também não apresentam poderes causais 

irredutíveis. Em contraste com a emergência forte, aspectos fracamente emergentes são 

ontologicamente redutíveis aos aspectos de baixo nível. Já em contraste com a emergência 

 
4  Downward causation no original. 
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nominal, aspectos emergentes não são explicados ou previstos simplesmente como aspectos 

resultantes. A emergência fraca também é compatível com os fatores de dependência e autonomia 

mencionados anteriormente. Com relação à dependência, aspectos fracamente emergentes são 

ontologicamente e causalmente dependentes e redutíveis em relação a aspectos de baixo nível – é 

possível definir fenômenos macroscópicos totalmente em termos dos fenômenos microscópicos. 

Por outro lado, com relação à autonomia, aspectos fracamente emergentes são autônomos em 

termos de explicação, pois só podem ser derivados de um modo não-trivial e o único modo de 

inferir os aspectos emergentes seria a partir de uma dinâmica de baixo nível ou microdinâmica. A 

ideia básica de emergência fraca é que as propriedades emergentes são derivadas das interações 

dos componentes de baixo nível, mas essa derivação não é explicada de modo simples. Abordando 

de outro modo, não haveria um “atalho” para a derivação de aspectos emergentes em níveis 

superiores além de um conhecimento do comportamento de nível inferior (Bedau, 2008, p. 160). 

Para tornar o conceito de derivação não-trivial mais claro, podemos nos apoiar em um exemplo 

apresentado por Humphreys (2016, pp. 167-168) ao discutir a emergência fraca de Bedau. 

Considere um carro se deslocando por uma estrada retilínea vazia com velocidade constante em 

um determinado instante. Se essa condição se mantiver, é possível definir a posição do automóvel 

alguns minutos depois sem nos preocuparmos com o estado do automóvel nos minutos 

intermediários – basta utilizar equações conhecidas da mecânica clássica. Porém, se a situação 

fosse um automóvel se movendo em um estacionamento lotado, com vários outros carros 

envolvidos, não poderíamos definir a posição do automóvel em minutos posteriores tão facilmente. 

Não há uma equação simples que determine onde estará cada carro em um minuto posterior nesse 

tipo de sistema sem levar em conta o que ocorre em minutos intermediários, sendo necessário 

examinar as posições dos automóveis em cada instante para definir sua posição – não há um 

“atalho” para obter esse dado, além de examinar a dinâmica dos componentes do sistema passo a 

passo. 

Uma outra maneira de Bedau definir emergência fraca é dizer que aspectos fracamente 

emergentes só são deriváveis por simulação (Bedau, 2008, pp. 161-162). Em outras palavras, o 

único modo de obter essas derivações seria construir uma simulação de algum tipo capaz de 

contemplar toda a microdinâmica do sistema em análise. Para apresentar essa ideia em maiores 

detalhes, a partir da próxima seção consideraremos estruturas bastante úteis para capturar a noção 

de emergência fraca: autômatos celulares. 

2. Autômatos Celulares 

Autômatos celulares são estruturas matemáticas pensadas originalmente por John von 

Neumann com o propósito de modelar a evolução biológica (von Neumann, 1951). Utilizando 

algumas ideias pensadas pelo matemático polonês Stanislaw Ulam envolvendo a formação de 

padrões geométricos por meio de algoritmos computacionais, von Neumann desenvolveu um tipo 

de dinâmica discreta para elaborar uma estrutura condizente com um autômato bidimensional 

capaz de exibir propriedades de auto-replicação. O resultado dessa pesquisa foi um sistema 

dividido em unidades mínimas capazes de assumir diversos estados dependendo de condições bem 

definidas. Grosso modo, o sistema concebido por von Neumann seria como um enorme tabuleiro 

dividido em várias casas, onde cada uma delas poderia assumir 29 estados diferentes e, dada uma 

configuração inicial, o estado global do tabuleiro mudaria de acordo com regras bem estabelecidas, 
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gerando assim as mais variadas configurações em cada etapa da computação, como se o sistema 

“reproduzisse” novas “formas de vida” em cada passo do processo. 

Com o passar dos anos, as pesquisas em autômatos celulares aumentaram consideravelmente, 

levando em conta o interesse crescente, a partir do século XX, em temas como teoria da 

informação, ciências da computação, teoria de sistemas, vida artificial, inteligência artificial, etc. 

Nesse cenário, a versatilidade dos autômatos celulares na modelagem de padrões complexos a 

partir de regras de transição simples era bastante promissora. Como resultado, atualmente temos 

aplicações desses autômatos nos mais variados setores científicos, incluindo turbulência de 

fluidos, crescimento de plantas, teoria ecológica, evolução de DNA, propagação de doenças 

contagiosas, dinâmica social, incêndio de florestas e padrões de atividade elétrica em redes neurais 

(cf. Ilachinski, 2001, p. 5). 

Grosso modo, autômatos celulares podem ser definidos como uma classe de sistemas 

matemáticos com estrutura espacial e temporal discreta, caracterizados por interações locais e uma 

forma inerentemente paralela de evolução (Ilachinski, 2001, p. 5). Há diversos autômatos celulares 

possíveis, mas, em geral, podemos identificar cinco características básicas em qualquer um deles 

(cf. Ilachinski, 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: toda as células são equivalentes em seu formato. Não há restrições 

quanto à forma geométrica das células (em um autômato celular de duas dimensões cada 

célula poderia ter formato triangular, retangular ou hexagonal, por exemplo). 

(iii) Estados discretos: cada célula pode assumir um estado 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 no sistema de modo que cada célula só poderá interagir com 

suas vizinhas. É possível definir condições de contorno para estipular a vizinhança de 

células que se encontram nas bordas extremas da 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 regra atue para todas as células, 

mas é possível definir diferentes regras para diferentes células. 

Para um maior entendimento, seria conveniente apresentar um exemplo. Um dos casos mais 

icônicos de autômato celular é o Jogo da Vida (Game of Life ou apenas Life), desenvolvido pelo 

matemático John Conway e popularizado pelo escritor Martin Gardner em 1970 (cf. Poundstone, 

1985, p. 24). Inspirado pela imprevisibilidade dos padrões encontrados nos trabalhos de Stanislaw 

Ulam, Conway queria desenvolver um jogo que seria “tão imprevisível quanto possível, ainda que 

com as regras mais simples possíveis” (cf. Poundstone, 1985, p. 25). Embora seja chamado de 

“jogo”, não há um vencedor ou perdedor. Se quisermos falar em um jogador, o único trabalho dele 

seria estabelecer os estados iniciais das células. Uma vez estabelecido o padrão inicial, as regras 
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do programa se encarregarão de definir os padrões futuros. Do nosso ponto de vista, interagir com 

o Jogo da Vida estaria mais próximo de assistir à uma animação do que jogar um videogame 

(Poundstone, 1985, p. 24). 

Basicamente, podemos entender o Jogo da Vida por meio de uma estrutura contendo um 

conjunto C = {c1, c2, …} de células quadradas organizadas homogeneamente em um plano 

bidimensional. Isso pode ser ilustrado como um grande tabuleiro quadriculado infinito ou com 

condições de contorno pré-definidas para a vizinhança das células nas bordas. Cada célula pode 

assumir um entre dois estados de um conjunto Σ = {Viva, Morta}. Em uma representação gráfica, 

podemos ilustrar uma célula viva como um quadrado preenchido e uma célula morta como um 

quadrado em branco. Em cada instante de tempo discreto t, o autômato se encontra em uma geração 

(generation) correspondente a uma etapa da computação. Em uma geração, cada célula se encontra 

em um dos dois estados possíveis. A regra de transição do autômato determinará qual será o estado 

das células na próxima geração em t + 1. Essa regra é estabelecida de acordo com a situação da 

vizinhança definida para cada célula. No presente caso, a vizinhança de cada célula é constituída 

pelas oito células imediatamente próximas e a regra de transição é definida pelas seguintes 

condições: (i) se a célula possuir exatamente duas vizinhas vivas, então ela manterá seu estado 

atual na próxima geração (se estiver viva, ela continuará viva e se estiver morta, continuará morta), 

(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 vivas diferente de dois ou 

três, então ela assumirá o estado de morta na próxima geração. E essa é a única regra para o Jogo 

da Vida definida para toda a distribuição. Embora essa estrutura não corresponda ao modelo da 

reprodução de qualquer ser vivo em especial, é possível imaginar essas regras em termos de uma 

analogia com colônias de organismos (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 entanto, podem sobreviver 

com exatamente duas vizinhas e a existência da relação entre três vizinhas permitiria o surgimento 

de uma nova “criatura”.  

O que chama a atenção no Jogo da Vida são os padrões espaço-temporais formados por 

diversos aglomerados de células vivas. Um dos padrões mais conhecidos é o glider,5 apresentado 

na Figura 1. 

Figura 1 (bitstorm.org) 

A Figura 1 apresenta as cinco primeiras gerações de um glider. Iniciando com uma organização de 

cinco células vivas em conformidade com o apresentado em t = 0, o que percebemos nas gerações 

sucessivas é uma espécie de movimento do aglomerado de células, como se houvesse uma 

 
5 Literalmente, “planador”. 
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translação diagonal para o lado inferior direito. Entretanto, não há leis de movimento nas condições 

da regra do Jogo da Vida: tudo que a regra diz é como as células devem alterar seu estado. Assim 

sendo, esse comportamento do glider seria uma propriedade não contemplada na regra, o que 

poderia contar como um tipo de comportamento emergente.6 Diante disso, podemos examinar que 

tipo de emergência atuaria no Jogo da Vida. 

3. Emergência e Autômatos Celulares 

Seguindo a classificação de Bedau, como poderíamos avaliar a emergência apresentada no 

Jogo da Vida? Para começar, relembremos o que está contando como emergência nesse caso: 

padrões que seguem comportamentos não previstos na regra, como o aparente movimento do 

glider, a despeito de nenhuma cláusula na regra tratar de movimentos. Esse caso de emergência 

envolve claramente o fator de dependência: um glider é formado por células vivas, ou seja, não 

poderia existir se não fosse formado um aglomerado de células vivas seguindo a regra. Também 

envolve um fator de autonomia, já que os padrões formados possuem um comportamento 

diferenciado com respeito à regra básica do autômato. Adequado aos fatores de dependência e 

autonomia, resta ainda saber qual dos três tipos de emergência de Bedau (nominal, fraca ou forte) 

caberiam em autômatos celulares. 

A resposta é que diferentes autômatos celulares podem apresentar diferentes tipos de 

emergência. Considere, por exemplo, um autômato celular bidimensional com células capazes de 

assumir apenas dois estados (novamente, Viva ou Morta) e a regra de transição faz com que toda 

célula mude para o estado Morta, independente da vizinhança. A partir disso, não é muito difícil 

concluir que a configuração global de uma evolução desse autômato resultará no espaço 

bidimensional preenchido totalmente com células em estado Morta logo no instante seguinte. Em 

certo sentido, seria possível definir uma propriedade de alto nível para o sistema, um plano 

totalmente preenchido, algo diferenciado em relação às partes – afinal, as células não são o plano. 

Por outro lado, essa característica pode ser facilmente deduzida a partir da regra de transição. 

Sabendo a regra, posso dizer facilmente que todas as células envolvidas estarão em estado Morta 

no instante t = 1000, mesmo sem verificar todas as etapas do autômato até esse instante, uma vez 

que a regra simplesmente determina que toda célula mudará para o estado Morta independente de 

seu estado e de sua vizinhança. Esse seria um caso de emergência nominal. 

Considere agora um autômato celular como o Jogo da Vida. Além dos gliders, diferentes 

objetos podem aparecer no cenário do jogo. Como vimos, todos esses objetos envolvem 

agrupamentos de células alterando seus estados de acordo com a regra de transição. Isso determina 

 
6 O espaço não permite uma apresentação mais detalhada dos diversos padrões que podem aparecer no Jogo da Vida. 

Além de gliders, poderíamos citar também blinkers (três células vivas alinhadas que alternam entre alinhamento 

vertical e horizontal) e blocks (quatro células vizinhas entre si que nunca mudam sua configuração). Para um exame 

mais aprofundado, ver Poundstone (1985). Um ponto que valeria a pena ressaltar é que os padrões do Jogo da Vida 

podem até mesmo atuar como máquina de Turing, possibilitando assim computação universal. Para provar isso, 

podemos mostrar que objetos gerados no Jogo da Vida (como os gliders) são equivalentes a componentes de 

máquinas computacionais já conhecidas como máquinas de Turing. Para detalhes da prova, ver Berkelamp et al., 

[1982], (2004). 
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a dependência dos objetos de alto nível, como os gliders, com respeito aos objetos de baixo nível, 

as células. Há também propriedades de alto nível que não podem ser encontradas em baixo nível 

– embora possamos associar movimento aos gliders, nenhuma célula se movimenta por si mesma. 

Isso indica uma autonomia dos objetos de alto nível em relação ao baixo nível. Não obstante, 

muitas propriedades de alto nível do Jogo da Vida não podem ser derivadas facilmente do 

conhecimento das regras de transição aplicadas às células. Por exemplo, apenas aplicando as regras 

em uma configuração inicial aleatória do Jogo da Vida não podemos prever se as interações entre 

gliders e outros objetos prosseguirão indefinidamente ou alcançarão uma configuração global que 

não se altera7. O único modo de verificar isso seria aplicar a regra passo a passo. Isso mostra que 

o Jogo da Vida é um autômato celular em que o conceito de emergência fraca pode ser aplicado.  

Com relação à emergência forte, não é possível identificá-la em autômatos celulares à primeira 

vista. Mesmo que objetos de alto nível possam se tornar tão organizados que pareçam afetar o 

comportamento de algumas células individuais em baixo nível, no final das contas essa aparente 

causação descendente sempre ocorre devido às regras de transição atuando nas células. Bedau 

(2008, p. 177), porém, introduz o termo “causação descendente fraca”, isto é, interações de alto 

nível tão complicadas que não podemos explicar o modo que afetam o baixo nível de modo trivial. 

É uma definição semelhante à emergência fraca, mas, assim como a emergência fraca não é o 

mesmo que emergência forte, uma causação descendente fraca também não seria uma causação 

descendente genuína, no sentido de apresentar uma novidade ontológica. Uma hipótese a ser 

considerada é que, embora a dinâmica básica não seja alterada por causação descendente, talvez a 

dinâmica identificada em nível superior seja capaz de apresentar novas regras que permitam a 

emergência de entidades em uma outra ordem com o poder de afetar o que ocorre no nível 

intermediário. Se, por exemplo, os gliders do Jogo da Vida se comportarem de modo a formar 

novos padrões, talvez esses padrões façam emergir alguma regra que afete o nível dos gliders, 

sendo equivalente à emergência forte, mesmo sem qualquer alteração na dinâmica básica do 

autômato.8 

4. Considerações Finais 

Neste texto, discutimos o conceito de emergência à luz da classificação de Bedau que separa a 

emergência em emergência nominal, emergência fraca e emergência forte. Nessa classificação, a 

emergência sempre envolve uma divisão de níveis em um sistema, onde o nível superior depende 

do nível inferior, mas também apresenta algum tipo de autonomia. Na emergência nominal, essa 

autonomia seria apenas uma propriedade que podemos identificar no nível superior e não no 

inferior, mas tal propriedade seria facilmente derivável das relações entre níveis. Na emergência 

forte, a autonomia seria uma propriedade ontologicamente nova capaz de exercer poderes causais 

 
7 Esse exemplo lembra o chamado “problema da parada”, conhecido na teoria da computação. Esse problema envolve 

a impossibilidade de construir um programa de computador capaz de prever se um outro programa irá parar ou 

continuar indefinidamente. Wolfram (2008) utiliza o termo “irredutibilidade computacional” para casos como esse. 

8 Como outra analogia, considere uma máquina de Turing universal. Uma máquina de Turing universal pode imitar 

qualquer outra máquina de Turing. Em especial, poderia imitar outra máquina universal com regras intermediárias 

em relação a programas de segunda ordem. Dependendo do algoritmo, seria possível modificar as regras codificadas 

nessa máquina intermediária, o que poderia ser interpretado como uma causação descendente. A analogia funciona, 

já que, como mencionado em nota anterior, alguns autômatos celulares podem realizar computação universal. 
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genuínos no nível inferior. Já a emergência fraca exibe autonomia no sentido em que as 

propriedades de alto nível não podem ser deduzidas facilmente do nível inferior, ou seja, não 

haveria um “atalho” para descobrir a configuração de alto nível com uma fórmula geral sem 

simular todas as etapas de transição em baixo nível. 

Seguindo Bedau, utilizamos estruturas conhecidas como autômatos celulares para ilustrar essas 

noções de emergência. Vimos que autômatos celulares podem exibir emergência nominal ou fraca, 

dependendo de como a regra de transição é definida. Porém, não é possível identificar emergência 

forte em autômatos celulares, já que, até onde sabemos, nenhum padrão de alto nível em um 

autômato celular é ontologicamente novo com respeito ao baixo nível e a causação descendente 

em autômatos celulares acaba sendo apenas aparente (ou fraca, se aderirmos à definição de Bedau). 

Talvez a emergência forte possa ser identificada apenas em termos de níveis de abstração, afetando 

por causação descendente apenas níveis intermediários derivados da dinâmica fundamental, mas 

nunca o nível mais básico do sistema. 

A motivação deste trabalho foi menos a defesa de uma nova tese sobre emergência e mais um 

chamamento de atenção para o poder dos autômatos celulares em oferecer intuições interessantes 

sobre o conceito de emergência, já que o entendimento dessa noção pode ser muito útil para 

interessados em qualquer pesquisa envolvendo sistemas complexos. 
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