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Resumo

A estreita relação entre arte, artefatos e evolução é discutida neste trabalho através

de abordagens que evidenciam um fluxo de informações constante entre indivíduos

e ambientes, que se constituem, em si, processos comunicativos.

A criação e manipulação de tecnologias está diretamente ligadas a mudanças

perceptivas e cognitivas ocorridas nos organismos que as exploram e, também, nos

que experenciam o ambiente modificado por estes processos, que são co-

evolutivos.

A arte, um campo de reorganização e reconstrução de possibilidades de ação e

percepção no real, quando associada a ferramentas tecnológicas que carregam

potenciais auto-organizativos e adaptativos, apresenta possibilidades diferenciadas

para se materializar.

Os estímulos que, pela repetição, colaborarem para a permanência do organismo

em determinado ambiente tenderão a permanecer no tempo, evidenciando uma

ligação entre os aparatos percepto-neuro-motores que estruturam os ciclos de

percepção/ação dos organismos em seus ambientes, em diferentes tempos

evolutivos.

No trânsito de informações corpo/ambiente a arte é um terreno fértil para a geração

de informações sensíveis e germinadoras.
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Abstract

The strict relationship between art, crafts and evolution is discussed in this work through

approaches that, showing a flow of continuous information between individuals and

environments, constitute themselves communicative processes.

Creation and manipulation of technologies are directly linked to perceptive and

cognitive changes that exist not only in the organisms that exploit them but also in

those that experience the environment modified by such processes, which are co-

evolutionary.

Art, i.e. a field of reorganization and reconstruction of possibilities for action and

perception within reality, when associated to technological tools that carry self-

organizational and adaptable potentials, presents differentiated possibilities before it

materializes.

Stimuli that, through repetition, contribute to the permanence of the organism in a

certain environment will tend to remain in time, showing an inner link between the

perceptive-neuromotor apparatuses that structure the organisms’ cycles of

perception/action in their environments, through different evolutionary times.

In the body/environment transit of information, art is a fertile terrain to generate

sensitive and germinating information.             
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Introdução

Considerar o aspecto sistêmico da realidade que nos cerca levando em conta a

simultânea abertura e imbricamento dos mais diversos níveis de observação e

descrição do real, em si parte de um processo global de trocas de matéria, energia

e informação em que períodos de organização e desordem se configuram não é

tarefa fácil, por mais pertinente que nos pareça.

O caráter múltiplo do real nos desencadeia a apreensão de informações através de

cinco sentidos e nos reitera a condição de tradutores das informações que nos

rodeiam e produtores de tecnologias que ocasionam, como conseqüência, a

criação de meios comunicativos geradores de linguagens (visual, verbal, sonora, tátil,

olfativa etc.) que são, em última instância, estratégias de comunicação.

Assim como a simultaneidade de estímulos ambientais carrega a potencialidade de

nos apresentar mundos mais complexos, a inserção de informações no mundo por

meio de diferentes linguagens também altera este macro-ambiente o tempo inteiro

levando a reestruturações naturais e, em certa medida, involuntárias em nossas

maneiras de perceber e agir.
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O desenvolvimento de tecnologias que cada vez mais explora esta multiplicidade de

estímulos acoplados em uma só ferramenta ou meio otimiza a apreensão de

informações de maneira mais completa (e complexa), dando conta da demanda

simultânea de estímulos que nos cercam.

Todos os dias, o tempo inteiro, sistemas vivos encontram estratégias diferenciadas

para sobreviver e, com isto, permanecer no tempo. Plantas movimentam-se em

busca de luz, pássaros deslocam-se para lugares mais quentes procurando

alimentos, seres humanos desenvolvem estratégias por meio do desenvolvimento

científico, da invenção de tecnologias, e da criação artística para que melhor se

adaptem ao ambiente e possam procriar-se, propagando sua própria existência.

Múltiplos e simultâneos focos de vida, nos mais diversos níveis de descrição, passam

por processos similares e pululam no mundo. Por outro lado, um Universo grande e

aparentemente estável nos abarca.

Assim como as tecnologias são ferramentas que melhor nos adaptam ao ambiente

(e que também, ao mesmo tempo, passam por processos seletivos de adaptação

no mundo) a arte contemporânea que faz uso de tecnologias eletrônicas, digitais,

biotecnológicas e co-evolutivas e é um campo que abarca discussões relativas à

simultaneidade de linguagens, à criação de tecnologias que carregam linguagens -

e estímulos - múltiplos, à geração em tempo real - da própria obra, o

desenvolvimento de obras com diferentes níveis de autonomia, assim como à

descentralização de participações e meios de participações.
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Dentro desta contextualização, discutir uma realidade que é ao mesmo tempo

biológica, psicológica, sócio-econômica, cultural, tecnológica etc. é inevitável e, ao

mesmo tempo, certamente incompleta. Ainda assim, este projeto se insere em um

paradigma que entende a realidade como sistêmica e dinâmica, considerando o

aspecto fluido de trocas entre organismos e ambientes.

Desta forma, dentro desta ontologia, a vertente filosófica denominada Perspectivismo

é aqui considerada, pois entende a exploração e o conhecimento do mundo por

diversos pontos de vista (perspectivas) apontando suas especificidades e, ao mesmo

tempo, considerando a importância de todas. (Vita, 1964:95)

A arte sempre encontra no seu tempo ferramentas propícias que rediscutem (e

recriam) a própria realidade e a própria arte. O aspecto fluido e dinâmico ao qual

nos referimos se revela por meio de propostas artísticas que exploram ferramentas

tecnológicas com características orgânicas e que potencializam a idéia de obra em

processo – sistemas artísticos abertos ao ambiente e com características autônomas

– que encontrem, por si mesmos, caminhos auto-organizativos a partir de estímulos

externos e/ou internos.

Tais propostas são um reflexo da própria complexidade do real e do artista (ou do

grupo de profissionais que as implementaram). A arte sempre foi um campo de

apresentação de possibilidades diferenciadas do real e recentemente temos

observado a criação de realidades em que o público é envolto no ambiente e o

integra modificando-o em sua estrutura. Arte, artefatos, cognição são três instâncias

da complexidade da existência humana.                       
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1  Na Iminência do Novo

 O objetivo deste capítulo é mostrar que a complexidade que hoje

experenciamos (e da qual resultamos) é decorrência de um processo

evolutivo que se deu por meio de fenômenos inicialmente físicos e

posteriormente biológicos, estruturado por bifurcações, flutuações e

processos auto-organizativos.

O arcabouço conceitual utilizado é trazido de um campo que abarca

diferentes áreas do conhecimento com interesses comuns,

denominado ciências da complexidade, aqui evidenciando a

cosmologia, os estudos sobre sistemas afastados do equilíbrio e

caóticos e a própria Teoria Geral de Sistemas.
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Quando tudo era tudo

Este tópico se inicia com explicações científicas para o momento em que o Universo

era pura indiferenciação.

Prigogine e Stengers apresentam no livro Entre o Tempo e a Eternidade diferentes

abordagens para a explicação do surgimento do Universo. Embora eu não pretenda

apresentar com maiores detalhes estas abordagens, optei por mostrá-las

brevemente, no intuito de dar um panorama mais geral para as discussões que

envolvem conceitos acerca da evolução do Universo e que dizem respeito, nesta

vertente evolutiva, ao objeto de estudo deste trabalho.

Os autores iniciam confrontando duas propostas diferentes para a explicação da

origem do Universo. A primeira, denominada Modelo-padrão se pauta na noção

básica de singularidade e considera o Big Bang como um fenômeno inicial, que

originou o Universo. Tal hipótese considera uma idade do Universo (por volta de 15

bilhões de anos) e  não admite uma flecha do tempo. A segunda, denominada

Steady State, está pautada na noção de instabilidade e considera o Universo como

decorrência de uma flecha do tempo, através da qual sua expansão está acoplada

a uma criação permanente de matéria.
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Os autores questionam a primeira abordagem (se vista por si só) pelo fato desta

apresentar um Universo reversível, pautado em preceitos da dinâmica clássica; ou

seja, por trazer uma concepção determinista de evolução. A proposta apresentada

por eles está associada à idéia de uma flutuação espontânea do vazio. Tal proposta,

os próprios autores comentam, está próxima da idéia de Boltzmann, que concebe o

Universo como uma flutuação relativa ao equilíbrio termodinâmico e, de certa forma,

funde as duas primeiras abordagens. (Prigogine & Stengers, 1992: 160)

Prigogine e Stengers, para contextualizar, ao admitirem uma flecha do tempo para a

evolução do Universo estão, implicitamente, admitindo a noção de semiose, ou

ação inteligente do signo.

Vejamos mais sobre essas noções:

Pode-se medir os graus de homogeneidade e heterogeneidade na distribuição das

probabilidades de elementos que componham um sistema através da entropia do

mesmo. (Uyemov, 1975; Vieira, 2000)

Em sistemas que estejam em equilíbrio termodinâmico a entropia não varia ao longo

do tempo. À medida que alguma alteração externa afete um dado sistema; ou seja,

que modifique as relações que este estabelece com o ambiente, o nível de entropia

do mesmo revelará uma alteração na distribuição das probabilidades dos elementos

que o compõem. (Vieira, 2000; Uyemov, 1975)
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Para exemplificar, peguemos uma experiência de termodifusão: dois recipientes

com dois tipos de gases sob a mesma temperatura e pressão são acoplados por um

canal. Uma mistura dos gases é distribuída homogeneamente. Se estes recipientes

sofrerem uma alteração de temperatura externa (um recipiente é aquecido

enquanto o outro resfriado), os gases irão se distanciar do equilíbrio termodinâmico

inicial separando-se, cada qual em um recipiente diferente, de maneira proporcional

à diferença de temperatura imposta. Esse processo de separação implica em uma

diminuição no nível de entropia observado inicialmente.

Pela entropia pode-se então avaliar o quanto um sistema “paga” para se organizar a

partir das trocas que estabelece com o ambiente que o cerca.

 Voltemos à proposta apresentada por Prigogine e Stengers para o surgimento do

Universo:

Os autores introduzem então a noção de universo vazio, dentro do contexto da

mecânica quântica. O vazio quântico não é vazio; ele contém em potência todas

as partículas possíveis.  Prigogine e Stengers associam partículas grandes a

miniburacos negros, fazendo uso, por suas próprias argumentações, de uma

concepção de buraco negro renovada, através da qual, pelo ponto de vista

quântico, torna-se impossível que buracos negros aprisionem matéria-energia

havendo, desta forma, a possibilidade de que partículas e fótons escapem dos

mesmos.  (1992: 163)
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Sob este ponto de vista, buracos negros tornam-se objetos termodinâmicos. O

importante para reter aqui, sintetizando esta apresentação e relacionando-a com o

conteúdo que veremos a seguir é que, sendo objetos termodinâmicos, tais buracos

negros são estruturas dissipativas, caracterizados por uma entropia extremamente

alta e dissipação de matéria-energia. (1992: 163)

Vejamos um pouco mais nas palavras dos próprios autores:

“O nascimento do Universo corresponderia assim a uma instabilidade que nos faria

passar do Universo vazio a um Universo em expansão exponencial (Universo de De

Sitter) cheio de miniburacos negros. Com a morte dos buracos negros que geram a

matéria e a radiação, a expansão exponencial [período de expansão irreversível da

criação] transforma-se numa expansão adiabática, a do modelo padrão, que

prossegue até hoje [período de expansão sem criação].” (1992:165; os conteúdos

entre chaves foram introduzidos)

Assim, a idéia de singularidade inicial é substituída pela de instabilidade, conceito

inerente aos sistemas afastados do equilíbrio, que se dissipam para criar matéria.

Prigogine e Stengers chamam a atenção para uma explicação que substitui o

conceito de estabilidade pelo de instabilidade, que altera a noção de evento único

para a idéia de processo termodinâmico. Finalizam os autores: “O Big Bang é

estruturalmente instável.”  (1992: 165)

Esmiucemos estes conceitos voltando à noção de entropia:
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Retomemos a idéia de que na total indiferenciação e homogeneidade existem

eqüiprobabilidades na arrumação dos elementos que compõem o todo. Digamos

assim, existe uma grande liberdade para combinações entre qualquer elemento e a

imagem que se pode fazer é a de um todo homogêneo e desordenado.

Desordenado no sentido de que não existe ainda nenhum tipo de formação de

identidade ou individualidade; qualquer configuração que se diferencie desse todo.

À medida que alguma modificação externa se imponha sobre o sistema alterando

alguma de suas variáveis e tirando-o de seu estado de equilíbrio termodinâmico,

instabilidades conduzirão o sistema para uma nova organização; basta lembrarmos

do exemplo dos gases.

O que se pode observar então é uma seqüência de processos físicos que aumenta

progressivamente a heterogeneidade global, desde o micro até o macro e o

megacosmos, como argumenta Jorge Vieira. Tal crescimento de heterogeneidade

implica em uma diminuição de entropia. Sistemas mais homogêneos são mais

entrópicos do que sistemas mais heterogêneos. (cf. Zeman, 1975)

Desde a sua origem, o Universo tem se expandido dissipando energia e produzindo

entropia. A produção de entropia significa que dentro do Universo um número muito

grande de diferentes e imbricados sistemas emergem como produtos organizados e,

pelo simples fato de existirem, servem como canais para a viabilização da

termodinâmica global. (Vieira, 2000; Mende & Peschel, 1981)
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Então, os níveis de homogeneidade e heterogeneidade anteriormente descritos

estão relacionados a variações de estados de organização e desorganização

(desordem).

Sistemas abertos passam por diferentes estados em seu processo evolutivo, conforme

apreendam informações de seu ambiente, ao ligarem-se a outros sistemas. A

Segunda Lei da Termodinâmica nos mostra que níveis de homogeneidade e

heterogeneidade entre sistemas que estejam em interação envolvendo

acoplamentos do tipo interno/externo tendem a encontrar uma espécie de

compensação no que respeita à apreensão de informações, gasto de energia e

produção de entropia.

Voltemos ao Big Bang. Ruídos captados por uma antena de rádio que deveria

apreender sinais transmitidos via satélite, na década de 60, captaram uma espécie

de ruído de fundo. Esses ruídos provaram, naquela época, que o Universo estava (e

ainda está) em expansão, pois eram o testemunho de uma série de explosões. Para

isto, o Universo está gastando energia e produzindo entropia – uma espécie de

homogeneidade. Ao mesmo tempo, em pontos localizados como nas galáxias e

estrelas, o que se observa é uma complexidade crescente.

Essa é uma situação aparentemente paradoxal. Leva tempo para entender.

Organizações localizadas com complexidade crescente (podendo-se observar

crescente aumento de heterogeneidade e diminuição de entropia) convivem com

entropia em larga escala (uma tendência à homogeneização em larga escala).
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Como argumenta Morin: “...um universo se organiza desintegrando-se.”  (Morin, 1999:

195)

Quando Gregory Bateson elaborou: “Informação é a diferença que faz a diferença”

(Bateson, 1986), ele estava apontando justamente para esses pontos de crescimento

de heterogeneidade em um dado sistema (variação, especiação, etc.) e que é

pela heterogeneidade, pelo surgimento de modos de organização novos em um

sistema que este evolui. Caso contrário tenderia a uma uniformidade estagnadora.

Edgar Morin argumenta bem sobre isso quando fala que “... as irregularidades e

instabilidades; os desvios que aparecem em um processo, que o perturbam e o

transformam; os choques; os encontros aleatórios, os acontecimentos, os acidentes,

as desorganizações; as desintegrações; em termos de linguagem informacional, os

ruídos, os erros”  fazem  parte do crescimento de complexidade de todo e qualquer

sistema. (Morin, 1999: 199). Esse entendimento é, para alguns momentos da vida,

impressionante devido à veracidade.

Começa a ficar mais claro aqui um princípio fundamental para este trabalho: o

princípio da auto-organização. Quando um dado sistema alcança um nível de

heterogeneidade alto, com grande quantidade de informação, o sistema tende a

encontrar autonomamente uma maneira nova de organizar a heterogeneidade; ou

seja, de se auto-organizar. Melhor dizendo, o sistema passa de um estado de

organização para outro.
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Este princípio reitera uma premissa básica da Teoria Geral de Sistemas (TGS): o todo é

mais do que a soma de suas partes. (Bunge, 1979:4)

Convém ainda, antes de passarmos a falar propriamente dos fenômenos que

envolvem a auto-organização, apontar para alguns conceitos que estão atrelados à

noção de sistema: são eles identidade, permanência, autonomia e ambiente.

Na Teoria Geral de Sistemas permanência, autonomia e ambiente são considerados

parâmetros básicos ou fundamentais (Vieira: 2000) e explicar um implica

necessariamente entrar no campo de discussão do outro, já que estão atrelados à

definição de um todo maior; o próprio conceito de sistema. Por sua vez, a noção de

identidade está implícita no conceito de autonomia.

Da homogeneidade total, pelos acima citados processos físicos (em verdade,

processos auto-organizativos, sobre os quais falaremos no tópico seguinte) emergem

progressivamente regiões heterogêneas. São estas regiões heterogêneas que

constituem identidades e que, assim sendo, se diferem do todo. Logo, tais

identidades constituem-se subsistemas que emergiram do sistema que as envolve.

Desta maneira, é necessário que exista algum tipo de fechamento; algo que seja

responsável pela delimitação do que está externo e do que é interno a estas regiões

heterogêneas.

Maturana e Varela chamam esse fechamento, no contexto da biologia,  de clausura

operacional. (Maturana e Varela, 1994). Tal clausura não se refere a um fechamento
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do sistema em relação ao seu ambiente, o que não poderia acontecer, caso

contrário o sistema não sobreviveria. Basta lembrarmos das trocas que os sistemas

estabelecem e do quanto a entropia é capaz de medir as alterações do sistema a

partir dessas trocas.

O termo clausura então reitera a noção de uma identidade que se difere do todo e

passa a ter graus de autonomia em relação a esse todo. No contexto da

biossemiótica um outro nome utilizado para a delimitação dessa unidade pode ser

membrana.

Um sistema ter graus de autonomia em relação ao todo pressupõe o

desenvolvimento de estratégias para permanência. A permanência implica em

ferramentas, formas de adaptação desenvolvidas pelos mesmos no intuito de

permanecerem em determinado ambiente. No contexto da Cosmologia vemos,

pela Segunda Lei da Termodinâmica acima descrita, que a emergência (e a

permanência) de sistemas é uma condição para a expansão do próprio Universo.

Todos os parâmetros que envolvem sistemas estão inter-relacionados subentendendo

os mais diversos níveis de observação que se possa adotar para descrevê-los.

Justamente porque este imbricamento implica em um processo dinâmico, que é a

própria evolução.
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O que não se vê, mas está lá

A termodinâmica dos sistemas abertos (que tem como objeto de estudo os sistemas

dissipativos) nos mostra então que sistemas que troquem matéria, informação e

energia com seus respectivos ambientes estão em condição de não-equilíbrio e

passam, desta forma, por processos cíclicos que envolvem períodos de ordem,

desordem e organização (Morin, 1999).

Os processos de desordem são inerentes e fundamentais para que sistemas

encontrem novos estados de organização. Assim como, da mesma maneira, os

períodos de ordem são importantes para a manutenção dos estados novos

alcançados pelos períodos de instabilidade e desordem. A alternância desses

processos de desordem e ordem e o alcance de estados com graus mais elevados

de organização no tempo é a própria evolução sistêmica.

Este é o significado dos termos “ordem a partir da flutuação” do qual fala Prigogine

ou “organização a partir do ruído”, discutido por Henri Atlan, em Entre o Cristal e a

Fumaça.

Mas, convém explicar como, especificamente, esses novos pontos de organização

emergem. Para isto, farei novamente uso das palavras de Prigogine e Stengers:
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“Pode-se falar de uma “escolha” do sistema, não por causa de uma liberdade

“subjetiva” qualquer, mas porque a flutuação é precisamente o que, da atividade

intrínseca do sistema, escapa irredutivelmente ao controle pelas condições limites, o

que traduz a diferença de escala entre o sistema como um “todo”, sobre o qual se

pode agir e defini-lo, e os processos elementares cuja multitude desordenada

constitui a atividade desse todo”. (Prigogine & Stengers, 1984: 122)

“Chama-se bifurcação o ponto crítico a partir do qual um novo estado se torna

possível. Os pontos de instabilidade à volta dos quais uma perturbação infinitesimal é

suficiente para determinar o regime de funcionamento macroscópico de um sistema

são pontos de bifurcação”. (1984:122)

Argumentam os autores, mais adiante, que quanto mais o sistema se afasta de um

estado inicial de equilíbrio, uma sucessão de instabilidades pode vir a acontecer

desencadeando flutuações gigantes em todo o sistema. Se forem traçados gráficos

para o estudo da sucessão de bifurcações pela qual passa o sistema é possível

visualizar sua história evolutiva. (1984:123). Essa análise histórica dos processos pelos

quais passou o sistema é, na Teoria Geral de Sistemas (TGS), denominada a estrutura

do sistema.

Para Werner Mende o desenvolvimento da estrutura de um sistema também se dá

pela alternância de períodos de estabilidade com períodos de ruptura. Mende

chama a transição de um período de estabilidade para outro de Évolon. (Mende &

Peschel, 1981)
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 À medida que o sistema passa de um estágio de estabilidade (um degrau) para

outro, uma espécie de escada evolutiva vai se construindo, visto que esta dinâmica

é a própria estrutura do sistema sendo desenvolvida.  A cada novo degrau, fica

evidente o aumento de complexidade do mesmo (Mende & Peschel, 1981). É pela

análise dessa “escada”  que se pode estudar a estrutura evolutiva do sistema.

A proposta de Mende, como se pode ver, é absolutamente pertinente com a de

Prigogine e Stengers.

O estudo da estrutura de um dado sistema em relação ao ambiente que o cerca

pressupõe que este sistema tem uma determinada constituição de elementos

(Composição), de tal forma que a conexão (Conectividade) entre esses elementos

seja responsável pela formação do todo coeso que é o sistema. Composição e

Conectividade também são parâmetros evolutivos dentro da TGS e, assim sendo,

têm um papel importante no percurso evolutivo adotado pelo sistema. Como visto

acima, a estrutura guarda em si uma espécie de memória sistêmica; ou seja, os

caminhos encontrados pelo sistema para sua permanência – e isto envolve o

“funcionamento” dos elementos que o compõem, por mais simples que estes sejam.

(Vieira, 2000; Mende & Peschel, 1981; Bunge, 1979:10).

Importante salientar aqui outro ponto levantado por Prigogine e Stengers: para que

um processo auto-organizativo aconteça em um dado sistema a partir de

bifurcações e flutuações não é necessário nada além do que uma pequena

alteração, “pequenas diferenças, flutuações insignificantes” para que o sistema
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possa ser engendrado rumo a um funcionamento novo, se estas “flutuações

insignificantes” acontecerem em circunstâncias oportunas; ou seja, quando o

sistema esteja em um estado de entropia máxima. Para melhor dizer, quando seu

período de estabilidade esteja saturado, conduzindo-o, a partir também das

influências do ambiente, para um período de nova instabilidade.

Lembrando que estados de maior ou menor homogeneidade, na termodinâmica

dos sistemas afastados do equilíbrio, são “compensados”, inversamente, pelo

ambiente do sistema. Vale reiterar que o Universo como um todo tende à entropia

máxima, justamente por isso possibilita a emergência de sistemas organizados

(organização localizada convive com entropia em larga escala). (Vieira, 2000;

Mende & Peschel, 1981; Prigogine & Stengers, 1992)

Como dito acima, na (e para) a evolução de um dado sistema alternam-se estados

de maior homogeneidade, (entropia máxima e, conseqüentemente, baixo grau de

liberdade) para estados de maior heterogeneidade (baixa entropia) que

desencadeiam um novo grau de organização. Na Teoria Geral de Sistemas o

parâmetro composição abarca a entropia e, conseqüentemente, a quantidade de

elementos (ou subsistemas) que o compõe. (Vieira, 2000)

A partir do exemplo dos turbilhões de Bénard pode-se compreender como um

processo caminha da desorganização para a organização. O novo estado

organizado alcançado pelo sistema é um aumento de complexidade do sistema

por meio da emergência de subsistemas (os turbilhões organizados). A conectividade

que se estabelece entre as moléculas que integram cada um dos turbilhões é a
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integralidade, ou seja, o todo coeso que se pode observar na formação de cada

turbilhão são outros dois parâmetros evolutivos da TGS: Conectividade e

Integralidade, respectivamente.

O sistema como um todo (cada um dos turbilhões e, também, as moléculas que o

constituem) é mais do que a junção de suas partes. O comportamento do conjunto

revela uma sintaxe nova, que estava implícita, potencialmente, na organização do

próprio sistema. Aqui se evidencia a importância da composição e conectividade

entre os elementos que componham um sistema, como acima apontado.

 A auto-organização é uma resposta de um dado sistema às tentativas de afastá-lo

do equilíbrio. (Schneider & Kay,1997: 191)

Este trecho foi retirado de um texto que compõe uma coletânea de artigos de

comentadores que discutem o livro O Que é Vida, de Erwin Schrödinger, após 50

anos de sua publicação inicial. Optei por inseri-lo pela maneira clara e coesa com

que os autores apresentam a função da auto-organização; visto que até aqui temos

discutido a dinâmica implícita à emergência dos processos auto-organizativos, nos

atendo à tentativa de entender (e evidenciar) como estes acontecem.

Tal trecho nos remete a mais um parâmetro evolutivo da TGS: a Funcionalidade. Este

parâmetro está diretamente ligado à integralidade (em verdade, é conseqüência

deste) e diz respeito às propriedades emergentes de um sistema. Sistemas têm

funções. Suas funções estão ligadas à sua própria permanência sistêmica. Ao

mesmo tempo, como praticamente inexistem sistemas isolados, as funções de um
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dado sistema influenciam diretamente os sistemas com os quais ele interage,

colaborando para que sejam criadas integralidade e funcionalidade nos sistemas

envoltórios, assim como em seus respectivos subsistemas.

Vejamos novamente o que Prigogine e Stengers argumentam sobre isso:

“Longe do equilíbrio, um regime de funcionamento pode assemelhar-se a uma

organização, porque resulta da ampliação de um desvio microscópico que, no

“momento oportuno”, privilegiou uma via reacional em detrimento de outras vias

igualmente possíveis. Os comportamentos individuais podem, portanto, em certas

circunstâncias, desempenhar um papel decisivo”. (1984:127)

Ou seja, a capacidade auto-organizativa (adaptativa) do sistema (que envolve um

grau de novidade), estava de alguma maneira implícita - como potencialidade -

através de sua composição, conectividade e estrutura.

Para melhor dizer, a solução auto-organizativa encontrada por um sistema às forças

que o afastam do equilíbrio são conseqüência de sua história evolutiva; da memória

que o sistema tem internalizada.

Por outro lado, esta citação revela um outro ponto fundamental no que respeita às

bifurcações e flutuações: o papel do acaso. Diversas bifurcações acontecem

quando um sistema passa por um processo de turbulência, mas a bifurcação que

pode vir a se tornar uma flutuação gigante e levar o sistema para um novo estado

não pode ser prevista. Ou seja, a dinâmica inerente aos sistemas dissipativos pode
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ser prevista (o que equivale a entender que desorganização e organização com

aumento de complexidade é inerente à evolução); mas não o exato percurso pelo

qual o sistema evoluirá.

Reiteram Prigogine & Stengers que, no que respeita a sistemas dinâmicos, não é mais

possível predizer o comportamento de qualquer sistema por leis universais porque

cada sistema constitui um problema singular. (1984: 115)

Isto porque as soluções auto-organizativas que emergem dos sistemas dotados da

propriedade de auto-organização são conseqüência de sua condição de abertura

em relação ao ambiente, não podendo ser previsto, como discutido acima, a exata

solução adaptativa encontrada pelo sistema para as bifurcações que surgem.

(Prigogine & Stengers, 1984: 115)

Os dois últimos parâmetros sistêmicos que nos faltam inserir são Organização e

Complexidade. Sistemas que desenvolvam conectividade, tornando-se estruturados,

com integralidade e funcionalidade a partir de sua composição inicial são

considerados organizados. A organização é o grau mais alto de Complexidade que

se pode observar, visto que este último parâmetro, em si mesmo, comparece desde

a composição básica de um sistema, não se prendendo a nenhum parâmetro

especificamente. (Vieira, 2000)

Quando Prigogine e Stengers falam sobre cada sistema constituir um problema

singular, os autores estão, implicitamente, se referenciando ao papel do tempo (e da

semiose) no aumento de complexidade inerente à dinâmica dos sistemas abertos.
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O que não se vê, mas está lá é o princípio inteligente implícito à própria natureza,

que se manifesta em sua organização, bastando para isto um olhar atento.
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2  Membranas Fluidas

As informações do mundo são apreendidas e se organizam nos corpos

dos indivíduos através de processos fisiológicos e psicológicos

absolutamente atrelados que se estruturam no circuito percepto-neuro-

motor do organismo quando este age no mundo.

Esta condição envolve o problema dos qualia e a necessária

emergência de consciência nos organismos.

A dinamicidade neural e as qualidades das experiências tidas por um

dado organismo retroalimentam suas ações (e percepções) moldando

e reiterando aspectos de sua própria subjetividade.

Este capítulo apresenta complementares estratégias conceituais que

consideram o estudo da cognição em tempo real.
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Percepção/Ação ou como é o organismo no mundo

                                                                “Quanto maior a conectividade, maior o aprofundamento”

O princípio inteligente que envolve os inúmeros e refinados graus de organização na

natureza, referenciados no final do capítulo anterior, se torna muito mais evidente

quando pensamos sobre os percursos adaptativos que ligam organismos e

ambientes, assim como os processos cognitivos que estruturam tais relações. Este

capítulo se inicia com a idéia fundamental de que a cognição se dá em tempo

real. Partindo deste pressuposto, foram selecionadas estratégias conceituais propícias

para que um entendimento desta realidade dinâmica pudesse ser desenvolvido.

Diretamente ligada ao entendimento da cognição em tempo real está a

concepção de que processos fisiológicos e psicológicos são absolutamente

atrelados e são conseqüências do aparato físico do organismo. Pesquisadores que

atuam dentro da abordagem enativa para estudos da cognição como Francisco

Varela, Evan Thompson e Eleanor Rosch e, também, os que atuam dentro da

abordagem dinamicista, como Gerald Edelman, António Damásio, Andy Clark (assim
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como Jacob Uexküll, com sua precursora teoria do Umwelt) são concordantes neste

ponto e, ambos, desenvolveram abordagens mais pertinentes com este tipo de

explanação (se comparadas com outras vertentes que tentam entender os

processamentos de informações que ocorrem no cérebro).

Embora o conceito de representação seja a base que diferencia a concepção

enativa da dinamicista, como veremos logo mais, todos estes autores (dentre alguns

outros não citados)  concordam com o fato de que os processos que se dão no

cérebro (relativos às suas funções; nível fisiológico) estão atrelados ao corpo do

organismo e, conseqüentemente, às ações que este estabelece em  seu meio.

O corpo é entendido então como um sistema dinâmico, que existe em uma

condição de acoplamento com o ambiente que o cerca e que passa por processos

co-evolutivos com o meio. Ações adaptativas encontradas pelo sistema cognitivo

para permanecer em determinado ambiente revelam uma espécie de estabilidade

de padrões percepto-neuro-motores que se estruturam em seu organismo. Se tal

solução for eficiente, ela tenderá a permanecer (dentro de uma concepção

neodarwiniana de evolução) nas próximas gerações.

Indivíduos, ao agirem em seus ambientes, criam seu próprio mundo interno através

de uma história embodied (sua própria história pessoal, armazenada em diferentes

tipos de memória). O grande objetivo destas abordagens (que focam atenções nos

processos iminentemente adaptativos que se dão quando indivíduos agem em seus

ambientes) está em entender como os processos de conhecimento se desenvolvem
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a partir do fazer. Existe uma condição simultânea em que conhecer é agir (estar) no

mundo e estar é conhecer; esta é a razão do título deste capítulo.

Os autores que atuam tanto na primeira vertente quanto na segunda concordam

com o fato de que os sistemas de percepção e locomoção dos organismos

(sistemas percepto-motores) são acoplados e conseqüência de um processo

evolutivo integrado, que envolve uma certa estabilidade das espécies mas que,

também, está sujeito às variações fenotípicas de cada indivíduo. Dentro destas duas

abordagens a discussão que as separam é: como as informações que estão

externas a um organismo podem se tornar internas; melhor dizendo, como as

informações do mundo são apreendidas e se organizam no corpo?

Mais ainda; quando tais informações são apreendidas e, com isto, responsáveis pela

modificação do organismo, como elas se tornam conscientes?  Como os

organismos podem saber que foram modificados? Se uma estratégia como essa

adquiriu estabilidade no processo evolutivo do ser humano (e também de alguns

animais, embora de maneiras mais simplificadas, como argumenta António

Damásio), qual a função que os processos que compõem a consciência podem ter

na permanência desses sistemas em seus ambientes?

Levanto aqui algumas questões profundas e que, obviamente, devido aos graus de

complexidade das quais decorrem serão discutidas com generalização e síntese

devido, também, ao fato de este não ser o objeto de estudo específico deste

projeto, embora o entrecruze em algumas situações.
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Quando se fala que processos fisiológicos e psicológicos são absolutamente

atrelados, o que está por trás disso é a maneira pela qual os processos fisiológicos

acontecem e, decorrentes disto, como são responsáveis pela maneira através da

qual os processos psicológicos são experenciados pelo indivíduo (que tipo de

informações são apreendidas e  com que intensidade são vivenciadas).

Sob este aspecto, dentre os autores aqui citados, não importa tanto qual a

abordagem utilizada para explicar tais processos já que nos estudos e tentativas de

explanação de todo fenômeno na natureza o ponto de vista (que inclui bagagem

conceitual e ferramental técnico) do pesquisador é o que o direcionará no

desenvolvimento de estratégias para tais explicações.

 Varela, Thompson e Rosch adotam uma vertente de explanação vinda da

fenomenologia e atualizada por estudos da neurologia, denominada

neurofenomenologia (vertente que se situa paralela a um campo também fronteiriço

entre a neurologia e a filosofia, denominado neurofilosofia).

Tais autores se pautam na idéia primeira de que nos fenômenos comunicativos que

envolvem sujeito/objeto não há separação do tipo interno/externo. A apreensão das

informações se dá por redução fenomenológica; uma estratégia que propõe juntar

indivíduo/ambiente para que o fenômeno/objeto seja apreendido pelo organismo

sem que qualquer tipo de representação interna necessite acontecer,

estabelecendo-se tão somente através da experiência tida por tal indivíduo quando

este se depara com determinado objeto e/ou fenômeno presente no ambiente.
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O objeto é apreendido através de um trânsito constante, uma circuitação entre

objeto/cérebro/corpo/cérebro/objeto que gera determinadas conexões neurais

responsáveis pela sensação de conhecimento do objeto experenciado pelo

indivíduo. Tal sensação é uma qualidade, responsável pela alteração do estado

corporal do organismo.

Porém, há um gap entre a percepção externa do objeto e a sensação em si,

conseqüência de um fenômeno neurológico. A redução fenomenológica pode ser

entendida, desta forma, como a redução do objeto às sensações que o organismo

tem ao apreendê-lo e que serão responsáveis pelo desencadeamento do

conhecimento em si.

Tal hipótese está intimamente ligada a um problema filosófico denominado qualia.

Este problema diz respeito às qualidades sensoriais inerentes aos fenômenos ou

objetos e, dentro desta discussão, às variações com que cada indivíduo as percebe

em seu corpo. Assim sendo, o problema dos qualia está diretamente ligado à

emergência de estados conscientes no indivíduo, quando este percebe

modificações ocorridas em si mesmo, decorrentes de suas percepções.

O autodiscernimento de que modificações internas ocorrem quando organismos

deparam-se com os mais variados objetos (podendo ser externos e/ou internos,

incluindo sensações e sentimentos) e que tais modificações podem gerar ações

subseqüentes pautadas neste mesmo discernimento é o que se define como o

problema da Consciência.
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A explicação de como a emergência da consciência acontece no organismo,

segundo o neurologista António Damásio, está relacionada ao entendimento de dois

problemas interligados: o primeiro gira em torno de como o cérebro é capaz de

produzir padrões neurais e, ao mesmo tempo, como estes geram imagens mentais.

O segundo problema se enreda a partir do primeiro e diz respeito a como um

sentido de self vai sendo construído e reiterado à medida que tais imagens (que são

permeadas por qualidades) são experenciadas por um indivíduo.

Damásio argumenta que quando um organismo percebe um objeto,

simultaneamente uma rede de mapeamentos ocorre em seu corpo para sinalizar ao

cérebro todas as mudanças (motoras e emocionais) que estão acontecendo.

Essas informações ficam armazenadas no cérebro por meio de disposições (registros

dormentes implícitos) de forma que, no caso de o indivíduo se deparar com uma

situação semelhante a ser resolvida e precisar buscar informações que lhe

possibilitem melhor adaptação a tal situação, estas imagens mentais emergem

incrementadas, necessariamente, com ajustamentos motores utilizados pelo

indivíduo na primeira vez em que ele se deparou com tal problema, assim como

com as reações emocionais que as acompanharam.  (Damásio, 2000: 193)

Desta forma, Damásio argumenta que o nosso sentido do self é um estado do

organismo. Essas sinalizações que acontecem no corpo cada vez que um indivíduo

percebe uma informação e reage a ela colaboram para implementar uma

perspectiva individual do organismo (o self), que é gerada por ele mesmo.
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O neurologista Gerald Edelman (assim como Damásio) aponta para o aspecto

dinâmico para o qual nosso aparato perceptivo/cognitivo evoluiu (e tem evoluído)

discutindo a estruturação neuronal que rege nossas percepções e ações por meio

de mapas que ligam cérebro, mente e corpo. O autor aponta para uma grande

plasticidade neuronal das conexões sinápticas feitas pelos neurônios a cada vez que

um indivíduo percebe informações e reage a elas.

Edelman desenvolveu uma estrutura interpretativa (que abarca também uma

hipótese para a explicação de processos conscientes em nossos corpos) que aponta

para o fato de que os processos de reconhecimento de informações são seletivos.

Para tal argumentação, o autor se baseia no fato de que os animais já agem em

seus ambientes através de processos adaptativos, e estes são integrantes, em si, de

processos adaptativos da própria espécie.

Para isto o autor descreveu aspectos fisiológicos do cérebro mostrando que grupos

de neurônios são selecionados e organizam-se em mapas que se comunicam por

um processo denominado Reentrada. Edelman explica que, assim como nos

processos de seleção natural o fenótipo do organismo é a unidade para a seleção,

em sua teoria (Teoria de Seleção do Grupo Neuronal – TNGS) grupos de neurônios são

a base (a unidade) para a seleção de informações que regerão as ações do

organismo no ambiente. Tais seleções são pautadas em sistemas  de valores que

regem as escolhas do organismo  - algo é bom ou ruim para a permanência do

indivíduo em dada situação.
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Estes processos de escolhas no ambiente (conseqüência das conexões neuronais)

são denominados Categorizações Perceptuais e, como dito,  são pautados em

padrões de valores desenvolvidos pelo indivíduo à medida que o mesmo age no

ambiente. Estes processos são evolucionariamente selecionados e caracterizam-se

como processos homeostáticos que colaboram para a manutenção da vida do

organismo.

Damásio argumenta que emergência de consciência nos organismos  integra

processos homeostáticos mais amplos que visam, em última instância, a

permanência do próprio organismo. Tal processo indica ao indivíduo seu estado

atual (seu estado interno em relação ao objeto confrontado) e, ao mesmo tempo,

oferece possibilidades de imagens para ações; verdadeiros cenários em que ações

podem ser ensaiadas pelo indivíduo em sua própria mente.

Voltando à argumentação de Edelman, tais processos de categorização perceptual

durante o comportamento do organismo no ambiente tendem a ser repetidos  (em

situações semelhantes)  porque as conexões sinápticas são reforçadas e, por esta

espécie de memória das conexões, potenciais sinapses são facilitadas. Os mapas

neuronais (que são responsáveis pela recepção de inputs diferenciados, como por

exemplo qualidades de ângulos ou movimentos de um dado objeto) são ligados por

nervos e, então, suas conexões são reforçadas se as conexões reentrantes entre

mapas acontecerem.

Múltiplos mapas são conectados entre si e, também, à áreas não mapeadas  no

cérebro que são reentrantemente conectadas ao comportamento sensório-motor do
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animal  através de um processo denominado Mapeamento Global.  Tal

mapeamento  é conseqüência dos eventos selecionais que se dão nos mapas

específicos e diretamente ligado às ações do indivíduo no ambiente. (Edelman,

1992: 89)

Voltemos a Damásio. Ao mesmo tempo em que o indivíduo percebe uma

informação externa, um mapeamento das modificações que acontecem em seu

corpo, querendo ele ou não, é enviado para o cérebro. Assim, diferentes mapas

neurais (que dizem respeito ao estado do corpo sendo alterado pela relação do

indivíduo com um dado objeto e manifestado através de uma emoção) tornam-se

ativados.

“As imagens que se formam em sua mente sempre sinalizam ao organismo o modo

como você foi mobilizado pela tarefa de formar imagens, evocando certas reações

emocionais. Não há como você evitar que seu organismo seja afetado, sobretudo

nos aspectos motor e emocional, pois isso está incluído em ter uma mente.”

(Damásio, 2000: 193)

Então, dois processos concomitantes acontecem: um primeiro, que se dá a partir

dos órgãos dos sentidos estimulados no organismo quando ele se depara com

determinado objeto e tem ativadas, como decorrência desse encontro, áreas

neurais específicas. Um segundo processo paralelo a este acontece, pois quando o

indivíduo reage motoramente a uma situação um mapeamento das modificações

motoras ocorridas é enviado para o cérebro e, além disto, concomitantemente

atuam os processos químicos responsáveis pela homeostase do sistema.
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Segundo a estrutura interpretativa de António Damásio os mapeamentos internos

acima descritos, conseqüência das constantes interações em curso que se dão pela

condição de “estar”  no mundo são decorrentes das funções do que ele denominou

Proto-self. O proto-self tem raízes profundamente biológicas, o indivíduo não é

consciente dessa estrutura e não possui deliberação sobre suas funções.

Porém, estes incessantes mapeamentos neurais que nos acontecem o tempo inteiro

não são suficientes para que o indivíduo se torne consciente do que ocorre em seu

corpo. A consciência ocorre quando o organismo tem um conhecimento de que foi

alterado e isto só é possível quando ele consegue mapear (por meio do que foi

denominado Self Central, manifestado através da Consciência Central), ao mesmo

tempo, as relações estabelecidas entre ele mesmo e o objeto a ser conhecido.

Como dito anteriormente, disposições das emoções são armazenadas no cérebro,

assim como os mapeamentos motores envolvidos. A consciência central então é a

emergência de um sentimento no próprio indivíduo de que ele mesmo foi alterado.

A consciência central é um processo de atualização contínua do indivíduo sendo

modificado pela relação que estabelece com um dado objeto, dando a impressão,

desta forma, que é um todo contínuo.

Damásio estrutura sua argumentação pautando-se na hipótese de que a

consciência pode ser entendida como o sentimento de modificação do self,

quando este se depara com determinado objeto/fenômeno, que pode ser também

um determinado fato reconstituído em sua memória.
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Segundo Damásio a modificação do self se dá por meio de sensações que alteram

o estado corporal do indivíduo no confronto com determinado objeto. Isto nos

acontece o tempo inteiro. Paralelamente,  na concepção de Gerald Edelman, os

conceitos (categorizações conceituais) são produtos do cérebro, que categoriza

suas próprias atividades (isto é o aprendizado) devido a alterações que estão

acontecendo na conectividade reentrante (alterações dos mapas neuronais a partir

das ações do organismo no ambiente). Aqui se insere a hipótese de Edelman para a

explicação da consciência humana; porém, este texto não abarcará esse

conteúdo.

Para Damásio a auto-imagem que o indivíduo faz de si mesmo (ou seja; como ele

sente que as informações externas ou internas o estão afetando a cada instante)

altera os padrões neurais responsáveis pela geração das imagens que dizem

respeito ao “filme do cérebro” (seqüência de imagens que representa os

acontecimentos correntes na mente do indivíduo)  e do próprio engendramento de si

mesmo.

Isto é importante porque, se retomarmos a argumentação de Edelman, a repetição

de conexões neuronais, pela TNGS, fortalece as possibilidades desses mesmos

percursos sinápticos acontecerem possibilitando, momentaneamente, a

permanência (e evolução) desta estratégia neuronal (que é também mental e física)

no tempo. Além disto, tais conexões neuronais são responsáveis, também, pelo

encaminhamento de percepções e ações do organismo no ambiente.
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É neste ponto, no que concerne às representações internas que se dão por meio de

imagens mentais, que as abordagens enativa e dinamicista se diferenciam. Os

autores da primeira vertente discutida argumentam que não há nenhum tipo de

representação interna justamente porque, no que diz respeito ao entendimento dos

processos comunicativos, não há separação entre realidade interna e realidade

externa. Opondo-se a isto, os autores da segunda vertente abordada consideram a

existência de traduções internas e pessoais da realidade quando indivíduos

experenciam o mundo por meio de dinâmicos padrões de imagens emergentes.

Importante aqui salientar que quando indivíduos criam suas representações internas

do mundo externo estas representações não são cópias efetivas do mundo real,

segundo concebem os dinamicistas e mesmo teóricos que atuam em confluência

com os pressupostos da semiótica peirceana.

Cada indivíduo traduz internamente as informações apreendidas do mundo de

acordo, primeiro, com as características de seu aparato perceptivo (que pode

apresentar variações individuais dentro das características gerais de uma espécie) e,

segundo, com as vivências armazenadas na forma de memórias (e de possíveis

alterações de traços fenotípicos do próprio corpo) que contribuem, e muito, para os

impactos causados em um indivíduo quando este se depara com determinada

situação ambiental.

Os autores da abordagem enativa apontam para a idéia de que, nos processos de

redução fenomenológica, o que se traz para a mente é o próprio objeto (no sentido

de suas qualidades), e não uma representação do mesmo. A repetição desta
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circuitação permanente desencadeia uma estabilidade, mas esta estabilidade não

é do objeto em si (não é necessária a constante confrontação com o objeto), mas

da sensação de que o objeto está lá.

O que a neurofenomenologia faz, então, é juntar as instâncias dentro/fora pelo

processo de redução fenomenológica, que foca suas atenções nas qualidades do

objeto que desencadeiam sensações no indivíduo, apontando para o fato de que

as experiências inerentes à condição de abertura que é viver no mundo (sistemas

cognitivos são sistemas abertos) implicam numa quebra da dicotomia dentro/fora.

A idéia da estabilidade por repetição parece ser um ponto pacífico para os autores

citados no início deste capítulo, independente da abordagem em que atuem

(enativa ou dinamicista), pois repetição e estabilidade dizem respeito ao próprio

processo de aprendizado/memorização.

Voltemos à argumentação de Damásio, que pressupõe representações mentais no

estudo dos processos cognitivos. A estreita relação entre imagens mentais e padrões

neurais nos é assegurada pela averiguação da dinamicidade de imagens que se

formam em nossas mentes quando auto-analisamos nossos próprios pensamentos. É

com base nesta dinamicidade das imagens que se evidenciam (e reiteram) a

interligada ligação entre ativação neuronal e fenômeno mental.

Quando fazemos introspecções podemos perceber incessantes e imbricadas

“camadas” de pensamentos que nos surgem simultaneamente. Assim, através de

uma introspecção mais atenta (tendo-se como base um certo repertório nestes
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estudos) a dinamicidade, confluência e simultaneidade destas imagens podem

apontar para um isomorfo aspecto dinâmico de conexões e agrupamentos

neuronais que acontecem em nossos cérebros o tempo todo.

Evan Thompson argumenta que a característica da atividade do agente depende

do tipo de rede neural que acopla os processos sensório e motor no animal e,

também, do contexto ambiental da atividade situada. Se formos descrever o

processo de interação organismo/ambiente pelo domínio neurofisiológico, a

atividade perceptual do organismo é guiada por padrões de atividade da conexão

sensório-neuronal-motora (como vimos também em Damásio e Edelman). Se

ampliarmos o nível de descrição para o domínio ecológico, podem ser vistos

padrões recorrentes de interação percepto-motora do organismo com o mundo,

que nada mais são do que processos adaptativos. (Thompson, 1996:129)

Os cientistas Scott Kelso e Hermann Haken argumentam que, sobre os níveis de

descrição de sistemas complexos acima apontados (neuronal ou comportamental),

não existe nenhuma prioridade ontológica de um nível em relação a outro. Quando

os autores falam sobre auto-organização no cérebro, argumentam, para reiterar o

que temos dito até agora, sobre uma coerência entre sinais cerebrais e

comportamentos, apontando para a existência de um “isomorfismo de parâmetros

de ordem entre o cérebro e os eventos comportamentais”, como veremos no

experimento a seguir (Kelso e Haken, 1997:167-176).

Kelso e Haken, através do desenvolvimento de um experimento que envolve

mudança de coordenação sensório-motora feito em laboratório (procedimento
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prático imprescindível dentro da Ciência Cognitiva, como apontam Lakoff &

Johnson, outros dois filósofos de veio dinamicista) descrevem “que um indivíduo é

submetido a estímulos acústicos periódicos e instruído a apertar um botão entre dois

tons consecutivos; isto é, a sincopar com o estímulo.  A freqüência do estímulo

começa com um Hz e é aumentada, em 8 etapas, de 0,25 Hz a cada 10 tons.

Numa certa freqüência crítica o indivíduo não consegue mais sincopar e passa

espontaneamente para um padrão de coordenação agora sincronizado com o

estímulo. Durante esses testes a atividade cerebral é registrada utilizando-se um

SQUID de 37 sensores localizados no córtex parieto-temporal esquerdo. Os SQUIDS

(dispositivos supercondutores de interferência quântica) dão acesso à formação de

padrões espaço-temporais de campos magnéticos gerados pelo fluxo de correntes

intracelulares dendríticas.”  (Kelso e Haken, 1997:175)

Sinteticamente falando, através desse experimento os autores avaliaram que a

atividade neural do cérebro (e o comportamento do indivíduo) passou por um

período de transição de um tipo de ação sincopada para uma ação coordenada

em uma fase de instabilidade desencadeada pelo aumento da freqüência sonora.

A ação de apertar o botão de maneira coordenada ao aumento de freqüências

sonoras foi a solução que emergiu no aparato motor do indivíduo como uma

resposta à instabilidade desencadeada pelo parâmetro de controle (aumento da

freqüência sonora). Pela análise dos dados do SQUID em relação aos dados do

comportamento do indivíduo é que os pesquisadores perceberam o isomorfismo

entre padrão cerebral e comportamento. (Kelso e Haken, 1997:175-176)
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Importante chamar a atenção aqui para dois pontos. Em primeiro lugar que nas

nossas ações cotidianas somos atingidos por inúmeros parâmetros de controle,

externos e internos, que são responsáveis pelo desencadeamento de muitas

instabilidades e um número similar de soluções, conseqüências de processos auto-

organizativos. Somos capazes de elaborações conceituais (decorrentes de

categorizações perceptuais, memória e aprendizado), o que significa que

instabilidades e bifurcações se dão a partir de variáveis que envolvem

contextualizações de nós mesmos e do objeto, dentro de contextos que podem

envolver, inclusive, o presente, o passado e o futuro.

Em segundo lugar que dentro de um contexto de pesquisa laboratorial (diferente do

nível de discussão que temos desenvolvido aqui, embora autores como Damásio e

Edelman atuem em laboratórios para pautar suas suposições e análises)   esse tipo

de tecnologia não invasiva como o SQUID, que possibilita a captação de padrões

neurais em tempo real, requer um trabalho com parâmetros de controle muito

específicos para que a hipótese a ser checada apresente resultados o quanto mais

próximos possível da realidade. (cf. Kelso & Haken, 1997:175-178; Lakoff & Johnson,

1999: 80-81)

Para as nossas discussões vale ainda reiterar que a dinamicidade neural  descrita

neste capítulo é o meio do caminho entre as percepções (e ações) do organismo no

ambiente e a profusão de qualidades diferenciadas de imagens que são por ele

experenciadas internamente. As qualidades das experiências retroalimentam as

próprias ações (e percepções) do organismo no ambiente. Estímulos repetidos

tenderão a desencadear estabilidades nas conexões neurais e, com isto, moldar e
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reiterar aspectos próprios da subjetividade do indivíduo que se manifestarão em suas

ações. Retomaremos este importante ponto outras vezes neste trabalho.
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3  Como a Evolução Age em Nossos Corpos

O desenvolvimento e o uso de ferramentas pelo homem é um ponto crucial para

manipulações no ambiente. Ferramentas diversas possibilitam estratégias

adaptativas diferenciadas.

À medida em o homem modifica o seu ambiente, suas próprias capacidades

perceptivas e cognitivas são naturalmente levadas a novas adaptações num

constante fluxo co-evolutivo.

 Tecnologias adaptativas que carreguem diferenciados graus de autonomia

desenvolvem importantes papéis na geração de mudanças no ambiente, à medida

que passam a agir de modo semelhante ao dos sistemas vivos.

Quando tais ferramentas são trazidas para as artes, potencializam-se  os

desdobramentos decorrentes de trocas de informações  processadas  por sistemas

de diferentes matérias, apontando para um ambiente de proliferações

informacionais (semiósicas) híbridas.
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Artefatos e Cognição:  processos co-evolutivos

                                                           “O padrão de coerência dos macacos é o mesmo do

Homem, que é o mesmo da holografia”

O papel que as tecnologias desempenham no nosso cotidiano extrapola as funções

para as quais foram desenvolvidas e podem ser comprovadas pelo seu uso, no

decorrer dos tempos:  elas desencadeiam transformações em nossos aparatos

perceptivos e cognitivos.

O filósofo Andy Clark desenvolve em seus livros Being There e Mindware a idéia de

que as habilidades comunicativas do homem (decorrentes das estratégias

encontradas pelos indivíduos para agir em seus ambientes e conseqüentes

modificações corporais ocorridas) já são tecnologias; verdadeiras ferramentas

moldadas pela própria evolução.

 O autor argumenta sobre a linguagem como uma importante ferramenta que nos

ajuda na comunicação de idéias. Ele discute que a linguagem, além do potencial

comunicador que carrega, também pode ser vista como uma ferramenta que altera

as capacidades computacionais envolvidas na resolução de problemas que nos

surgem cotidianamente. Vejamos como.
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Clark explica que a linguagem possui um caráter maleável, de dupla adaptação nos

nossos corpos na medida em que, primeiro, é bem adaptada aos nossos aparatos

cognitivo e fonador e, segundo, ao mesmo tempo, amplia as nossas capacidades

comunicativas e cognitivas (como qualquer outro instrumento que tenhamos

desenvolvido e que, juntamente com sua função carrega uma adaptabilidade à

espécie para a qual foi moldada). Tal processo é denominado adaptação reversa.

O autor faz uma diferenciação entre linguagem pública e linguagem interna. A

primeira é responsável pela comunicação das idéias, assim como pelas mudanças

desenvolvidas no ambiente por meio de tais comunicações, que são conseqüências

dos ensaios internos elaborados pela linguagem “silenciosa” que desenvolvemos em

nossas mentes.

O interessante disto é que muitas narrativas internas podem acontecer

concomitantemente e, sob este ponto de vista, indiciam que a organização de

nossos cérebros, que possibilita processamentos paralelos de informações, é

também parte de um processo evolutivo em que a própria estrutura neural decorre

de habilidades de linguagem ligando self e ambiente. (Clark, 1997; cf. Deacon,

1997)

O conceito de scaffolding introduzido por Clark e elaborado inicialmente pelo

psicólogo russo Lev Vigotsky na década de 30 pode ser entendido como um tipo de

estrutura física, cognitiva ou social que colabora  para o desenvolvimento de uma

ação sem a qual o indivíduo talvez  não pudesse realizá-la. (Clark, 1997:194)
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A fala interna é então vista como um tipo de scaffolding, uma ferramenta potente

que nos ajuda a direcionar nossas ações e comportamentos na solução de

problemas. Os nossos cérebros, por apresentarem uma característica plástica, como

visto no capítulo anterior, modificam-se (por meio de conexões neuronais) ao

apreenderem informações novas decorrentes da produção de cultura e

possibilitadas, em muitos aspectos, pela linguagem.

O pensamento é feito de fala interna. Como argumenta António Damásio, no

processo de consciência das imagens que nos aparecem, nós verbalizamos nosso

próprio self sendo modificado por determinado objeto.

A linguagem é, então, parte de um processo cíclico que nos ajuda a monitorar e

corrigir nossos próprios comportamentos.

Assim, artefatos lingüísticos nos ajudam a reorganizar, mapear e direcionar nossas

ações no ambiente liberando espaço para novos pensamentos que, de maneira

retroalimentativa, nos levarão a reorganizar os planos (e ações) anteriores a todo

instante,  nos obrigando a um exercício pessoal em relação ao passado e nos

conduzindo, inevitavelmente, ao futuro.

Através da consciência ampliada (responsável pela interligação entre informações

do passado, do presente e do futuro antevisto por meio de habilidades de

conceitualizações e planejamentos) organismos humanos são capazes, por meio de

suas atividades mentais, de conceber e materializar artefatos úteis.
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Inovações tecnológicas, científicas e culturais colaboram para a melhor adaptação

dos indivíduos aos seus ambientes, pois ampliam suas capacidades perceptivas e

cognitivas. Da mesma maneira, tais inovações tenderão a permanecer somente se

colaborarem para a permanência do indivíduo no seu meio.

Textos escritos utilizando diferentes aparelhos e ferramentas para a escrita como

papéis, cadernos, livros, palms são todos artefatos usados para a expansão da

memória dos indivíduos, que podem então, com isto, liberar espaço de trabalho

para outras ações que façam uso de processamento “em tempo real”.

É através das relações  indivíduo/prática/instrumento que emerge a mente. Portanto,

as capacidades mentais estão atreladas à relação do indivíduo com a ação de

utilizar um instrumento.

Aqui entramos em um campo de grande interesse e importância para este trabalho.

No caso de considerarmos tecnologias como robôs, o espaço de armazenamento

de informações humanas poderia vir a ser a memória de um sistema tecnológico

que contenha graus de autonomia e que também esteja aberto a processos de co-

evolução com o meio através de um corpo dotado de sensores e atuadores e um

sistema nervoso central implementado por uma rede neural que evolui por meio de

algoritmos genéticos.

Assim, tais ferramentas também podem ser entendidas como scaffoldings, mas que

carregam a potencialidade de também construir estruturas externas para sua própria

ação no ambiente.
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A construção de um ambiente híbrido, conseqüência das trocas de informações

entre humanos/ ambiente/ robô/ ambiente/ humanos muda completamente a

noção que temos de intersubjetividade (como veremos no próximo tópico) e da

maneira como as informações poderão encontrar estabilidades em nossos corpos a

partir de espécies de artefatos “autônomos” (ou pelo menos que contenham graus

de autonomia) ao agirem no ambiente.

As ferramentas de Vida Artificial (AL) como, por exemplo, algoritmos genéticos (GA’s)

também podem ser entendidos como tipos de scaffoldings no mundo, pois nos

ajudam a entender e intervir, metalinguisticamente, em estruturas organizacionais

semelhantes às do próprio mundo.

Tais ferramentas colaboram para o potencial evolucionário da vida (semiósico;

memético, como veremos) associando vida, mente e cultura, questões estas que

fazem parte de uma lista aberta de problemas no campo da Vida Artificial, como

argumentam Bedau et al. (Bedau, 2000:365)

Os autores explicam que um dos problemas deste campo seria demonstrar a

emergência de inteligência e mente em sistemas vivos artificiais, assim como a

interligação entre a evolução biológica e cultural, através da evolução de softwares

e de robôs. Neste cruzamento de instâncias que abarcam sistemas biológicos e

organismos tecnológicos a apreensão de informações adaptadas trocadas por

ambos leva a incessantes processos co-evolutivos que podem ser, para as artes, de

extrema riqueza.
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Ainda no contexto artístico, através das acima citadas ferramentas adaptativas, é

possível também criar metáforas e metalinguagens mais refinadas dos nossos

pensamentos no mundo que, de forma co-evolutiva, entrarão num processo de

trocas mútuas envolvendo arte/artista/cultura-ambiente.
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Umwelt: A subjetividade externalizada

“Estamos acostumados a falar de um mundo externo e um mundo

interno de pensamento. Mas eles são apenas adjacências sem

nenhuma linha fronteiriça entre eles.” (Peirce apud Ibri)

Jakob Uexküll desenvolve, em 1926, uma proposta teórica denominada Teoria do

Umwelt, que apresenta uma explicação para os processos perceptivo/motores

desenvolvidos pelos animais em seus processos adaptativos, observados inicialmente

no campo da etologia. A teoria do Umwelt contribui para o desenvolvimento de uma

vertente da semiótica voltada ao entendimento da dinâmica dos processos vivos

que foi chamada posteriormente de biossemiótica, e hoje se constitui como uma

estrutura teórica que pode ser utilizada em diferentes campos do saber.

Uexküll aponta, precursoramente, para a idéia de que organismos estão acoplados

aos seus ambientes pelo seus sistemas perceptivo/motores. O aparato perceptivo

(órgão perceptual) do organismo é responsável pela apreensão das informações do

ambiente e, o sistema motor (órgão efetuador) pelas conseqüentes ações. Sendo

assim, um organismo é capaz de apreender do ambiente o que o seu sistema

perceptivo, (moldado pelas suas experiências no tempo) lhe permitir captar.

A teoria de Uexküll chama a atenção para o fato de que as capacidades de

percepção de um dado organismo (em si, conseqüência de um processo evolutivo),
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criam uma espécie de membrana invisível que delineia o que no ambiente é capaz

de ser apreendido pelo indivíduo e, desta forma, possibilita conseqüentes ações. Esta

membrana é, ao mesmo tempo, responsável pelas experiências subjetivas do

mesmo, quando este toma contato com os mais diversos fenômenos que o cercam.

O Umwelt é então o mundo que se torna perceptível ao organismo através de seus

órgãos dos sentidos e de suas experiências internalizadas. Ao mesmo tempo, a

experiência subjetiva do organismo é externalizada por suas ações, através dos

estímulos com os quais os indivíduos se identifiquem no ambiente.

Sendo conseqüência da evolução, importante salientar que, de maneira geral, todos

os indivíduos de uma mesma espécie têm um Umwelt semelhante podendo

encontrar, com isto, respostas adaptativas similares ao agirem em seus ambientes.

Por outro lado, ao mesmo tempo em que existem padrões de atuação semelhantes

entre os indivíduos de uma mesma espécie, existem também variações. Tais

variações são pautadas em possíveis alterações no aparato percepto/motor de

cada organismo, que está diretamente ligado à capacidade de apreender, em

suas experiências, diferenciadas informações do ambiente.

Desta forma, o Umwelt do organismo é lentamente moldado pela evolução,

permanecendo, a cada geração, as informações genéticas dos indivíduos que

sobreviveram e chegaram ao ponto de procriar-se.



57

No caso de seres humanos o Umwelten da espécie é mais complexo pois, dentre

muitas outras habilidades (pautadas nas características específicas de cada

indivíduo) temos a capacidade de produzir linguagem e nos comunicar com

variados níveis de produção simbólica, modificando o ambiente que nos cerca e

refinando, sutilmente, nossa própria capacidade perceptiva e cognitiva (nossas

ações no ambiente) através de diversas formas de comunicação desenvolvidas.

Comparados a outros animais na escala evolutiva, temos habilidades cognitivas que

são específicas de nossa espécie e que estão diretamente relacionadas às áreas do

cérebro responsáveis por tais, como é o caso da linguagem, discutida no tópico

anterior. Como vimos, a linguagem está diretamente ligada às ações que um

indivíduo desenvolve no ambiente, incluindo aí o desenvolvimento de ferramentas.

Assim, dentro desta discussão, a arte pode ser entendida como um potente campo

para refinar a capacidade do indivíduo de perceber e produzir ações diferenciadas

no ambiente, aumentando suas chances de permanência no tempo e,

concomitantemente, a permanência da própria espécie.
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Proto-Umwelt em organismos artificiais?

O campo que envolve o desenvolvimento (a simulação) em meios artificiais de

processos análogos à organização e estrutura dos sistemas vivos é denominado Vida

Artificial (AL). As ferramentas de Vida Artificial, quando acopladas às pesquisas em

robótica, integram um campo de pesquisa e implementações denominado

Robótica Situada ou Nova Inteligência Artificial.

Os processos criados pelas ferramentas de Vida Artificial trazem desdobramentos

importantes para as discussões artísticas porque carregam a possibilidade da

criação de propostas dinâmicas e abertas às modificações do público, decorrentes

de suas participações.

Como parte de uma busca por pertinências conceituais, nossas discussões serão

focadas nas elaborações vindas do campo da robótica, e nos conseqüentes

desdobramentos destas para as artes.

O estudo de sistemas incorporados e situados (robôs) está ligado à idéia fundamental

de que processos adaptativos acontecem em situações específicas, com variáveis

ligadas ao ambiente e às capacidades perceptuais (sensores) e locomotoras

(atuadores) do organismo.

Por este isomorfismo com o vivo, tais sistemas mostram-se potenciais ferramentas

para o que se poderia chamar de organismo-artístico-tecnológico. O interesse destas
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ferramentas para as artes está no potencial dinâmico que carregam, no que

concerne a possíveis processos co-evolutivos estabelecidos entre

público/obra/ambiente.

Tais possibilidades co-evolutivas nos trazem cogitações de sistemas artísticos

autônomos; com características informacionalmente vivas. Porém, tais estudos

sugerem que “organismo” talvez não seja ainda o melhor termo.

O conceito de autonomia em sistemas tecnológicos não pode ser entendido sob a

total semelhança dos organismos biológicos, que constantemente estão sujeitos aos

processos de seleção natural tendo, necessariamente (devido a uma teleonomia

implícita), que encontrar maneiras para permanecer.

Nos organismos biológicos essa tendência para o fim está incorporada na sua

própria organização genotípica e fenotípica. Sistemas tecnológicos não possuem

essa tendência para o fim acima citada.  Pelo contrário, ela é criada, avaliada e

interpretada pelos engenheiros que os conceberam. Assim, os objetivos são

extrínsecos aos próprios sistemas. (Ziemke & Sharkey, 2001: 736)

Esta questão está diretamente associada e se constitui como uma base para a

definição do conceito de autonomia em tais propostas. Para um organismo ser

autônomo ele deve, por si só, encontrar estratégias para permanecer. Tais estratégias

são conseqüência de processos auto-organizativos que foram (e continuam sendo)

moldados pela seleção natural, no que se refere aos organismos biológicos.
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Diferentemente, no caso de robôs suas capacidades adaptativas são previamente

criadas pelos profissionais responsáveis pela concepção e implementação desses

projetos, visto que o sistema é incapaz de compreender o conteúdo intrínseco às

informações que manipula, não acessando, de fato, qual o objetivo das soluções

encontradas para as tarefas que lhe são propostas. (Ziemke & Sharkey, 2001)

Observando-se a evolução de um sistema, a emergência de funcionalidade e

organização denota que processos auto-organizativos vieram à tona. Processos auto-

organizativos são responsáveis pela adaptação do organismo às variações do

ambiente.

No caso de sistemas biológicos, a capacidade auto-organizativa do sistema  está de

alguma maneira implícita (como potencialidade) através dos sub-sistemas que o

compõem, da conectividade entre eles e do próprio sistema com o ambiente, além

das modificações ocorridas em seu corpo decorrentes das interações ambientais (ou

seja; a estrutura do sistema).

No que se refere aos sistemas tecnológicos, a capacidade auto-organizativa do

mesmo é projetada (como potencialidade) pela equipe que materializou o projeto.

Como visto acima, não há uma necessidade intrínseca para que o sistema se auto-

organize.

Voltemos às discussões sobre Umwelt. As informações que fazem parte do Umwelt de

um organismo são o que o mesmo é capaz de perceber no ambiente por meio dos

seus órgãos dos sentidos  e de suas experiências armazenadas em memórias.
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Dentro da biologia teórica organismos de complexidade pequena são considerados

portadores de Umwelten simplificados, dotados de possíveis proto-Umwelt.

Robôs, como apontado acima, não necessitam encontrar estratégias para

permanecer refinando suas capacidades perceptivas e cognitivas em suas ações no

ambiente mas, ainda assim, por meio de sensores e atuadores percebem e agem

no ambiente, encontrando soluções para problemas simples. Por analogia, estes

sistemas também são considerados portadores de proto-Umwelt.

Assim, à medida que sistemas como este são explorados na criação de propostas

artísticas, pode-se cogitar trocas de informações que co-evoluem entre obra-

público-ambiente instaurando uma condição de fluxos semiósicos diferenciada, pois

envolve, mesmo em um grau muito elementar, aspectos de uma possível proto-

subjetividade do sistema artístico.
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Considerações Finais: Imbricadas Relações

“A primeira forma de seleção foi simplesmente uma seleção de

formas estáveis e uma rejeição daquelas instáveis.”  (Dawkins,

1976:34)

As pesquisas desenvolvidas no campo da ciência cognitiva embodied e embedded

chamam a atenção para um aspecto crucial que a arte intrinsecamente explora: as

modificações corporais ocorridas no indivíduo que se expõe à experiência artística.

Antes de falarmos propriamente sobre as importantes alterações que ocorrem no

corpo do indivíduo participador de uma proposição artística, retomemos nossa

argumentação sobre o aspecto acoplado e fluido das relações entre organismo e

ambiente.

A imagem que um indivíduo faz de si mesmo sendo alterado pelos fenômenos do

mundo, (o equivalente ao Innenwelt para Uexküll), que abarca  sensações,

sentimentos e inferências experenciadas (e criadas) pelo indivíduo no constante fluxo

de trocas entre si mesmo e o ambiente abarca importantes aspectos que dizem

respeito ao que António Damásio denominou consciência ampliada e consciência

moral. Além disto, abrange diferentes instâncias da realidade como a biológica, a

psicológica, a sócio-econômica, a cultural etc.
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Indivíduos dotados de consciência ampliada e moral agem em seus ambientes com

capacidades cognitivas que lhes possibilitam discernir sobre os desdobramentos de

suas ações sobre o meio e os indivíduos que nele atuam, restringindo erros e

direcionando intenções. Ainda assim, independente disto, informações se propagam

no meio com considerável grau de autonomia semiósica, característica que lhes são

próprias.

Richard Dawkins chama a propagação de informações que tende a replicar-se

deixando resíduos nas mentes de outras pessoas de memes; uma referência à

propagação genética.

O autor argumenta que a transformação de informações por meio da cultura evolui

em uma velocidade muito mais rápida que a evolução genética. Como na seleção

natural darwiniana, mutações culturais ocorrem na língua, na arte, na tecnologia, na

ciência etc. (Dawkins, 1976:212).

Sistemas cognitivos são abertos ao ambiente e, com isto, sujeitos a modificarem-se

pelas informações que vagueiam presentes nos mais diversos processos

comunicativos que são, também, sistemas abertos. Informações, quando repetidas

muitas vezes, têm grande probabilidade de virem armazenar-se na memória de

sistemas cognitivos e, talvez, tornarem-se ferramentas para reconstituição de suas

ações.

Como vimos na proposta de seleção de grupos neuronais de Gerald Edelman  a

noção de valor aponta para uma tendência à estabilidade de padrões percepto-
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motores que se estrutura em nível neuronal adquirindo estabilidade no tempo. Todas

as vezes que o indivíduo se deparar com uma situação similar tal ativação neuronal

se estabelecerá.

Organismos buscam maneiras de adaptação no ambiente visando a propagação

de seus genes pela procriação. O papel da linguagem e dos suportes para

memórias externas (cadernos, lápis, livros, textos on-line, notebooks etc.)  também

colaboram para a propagação de informações que poderão reconfigurar as

maneiras de um dado indivíduo (ou de muitos) perceberem e agirem no ambiente

potencializando sua própria permanência.

A arte é então a materialização de “qualidades” que possibilita às pessoas a

experenciação de “qualidades” que engendram a geração de imagens internas e a

re-organização constante de padrões neurais o tempo todo. Sabemos que, pela

repetição, tais padrões criarão estabilidades.

Tais estabilidades possibilitarão estruturações de selves pautados em qualidades que

são reiteradas e continuadas quando indivíduos se deparam com proposições

artísticas (como apontado no início do capítulo), ou com qualquer outro fenômeno

próprio da realidade que nos cerca, num ciclo semiósico sem fim.

Propostas artísticas materializadas por tecnologias co-evolutivas e  biotecnologias

têm um papel fundamental nesta discussão devido às  suas características

metalingüísticas, reveladas nas ações dos indivíduos em seus meios.
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Por isomorfismo, e pelo natural avanço das implementações tecnológicas, assim

como a conseqüente apropriação destas pelos artistas (que contribuem com

pesquisas e implementações diferenciadas das estratégias laboratoriais) aponta-se

para fluxos co-evolutivos entre indivíduos e organismos artístico-tecnológicos,

possibilitando possíveis trocas de informações subjetivas entre indivíduo e proposição

artística.

O aspecto dinâmico da realidade ocasionará a criação de novas proposições

artísticas pautadas em tecnologias adaptativas, que desencadearão novos padrões

neurais e conseqüentes ações no ambiente... sucessivamente.

Eis aí o aspecto semiósico da arte.

Vale ainda salientar, no término deste trabalho, que a implementação de tais

propostas, por mais pertinentes que sejam em nível conceitual, e por alavancarem

uma série de possibilidades de questionamentos acerca das funções e papéis do

objeto artístico, ainda caracterizam materializações limitadoras (como no início do

desenvolvimento de qualquer ferramenta e linguagem), se comparadas com a

enorme profusão de possibilidades de idéias e sentimentos que o processo de

criação artística abarca.

Assim, dentro desta discussão, importante chamar a atenção para o fato de que,

em nível quântico, todas as coisas na realidade são dinâmicas e estão em

constantes processos co-evolutivos. Desta forma, em última instância, toda obra de

arte é passível de trocas modificadoras com o ambiente.
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Porém, não deixa de ser instigante a idéia da materialização de obras (como visto

nas discussões sobre robôs) com proto-subjetividade - proto-Umwelt - com as quais

poderíamos estabelecer trocas de níveis intersubjetivos.

Isto integra o que Uexküll denominou de refinamento do Umwelt; nossas percepções

(e ações) sendo alteradas por estímulos do ambiente.

Voltando à discussão sobre a termodinâmica global, as tecnologias ampliam nossas

capacidades cognitivas, que ampliam as possibilidades de ações no ambiente, que

ampliam os modos de recepção dessas mudanças nas pessoas e desenvolvimento

de novos aparatos num círculo sem fim.

A arte, potente campo de sensibilização dos indivíduos, contribui para inovações

nesses círculos, quando as informações anteriormente inovadoras tenderem a

banalizar-se, assegurando a materialização de produtos organizados e de

qualidade, a propagação de genes adaptados no tempo e a expansão do próprio

Universo.

A consciência ampliada e a consciência moral elaboradas por Damásio,

constantemente nos lembram das imbricadas e sensíveis relações que constituem a

Vida.
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Apêndice –

Cognição Embodied e Embedded: Aspectos Históricos

 Como visto nos capítulos anteriores, a estratégia adotada para entender cognição

neste trabalho pautou-se em pesquisas que compreendem os inerentes fluxos

dinâmicos entre organismos e seus respectivos ambientes, envolvendo a emergência

de padrões auto-organizados, em tempo real.

Para que melhor ficasse situada esta discussão, optei por introduzir um breve

panorama do ambiente que antecedeu as abordagens dinamicista e enativa dentro

da ciência cognitiva, com suas raízes na própria cibernética e na teoria da

informação.  Assim, os dados apresentados aqui são um recorte desta recente

história e adianto que a opção pela manutenção das datas se deveu a uma

necessidade de aclaramento dos fatos ocorridos.

Considera-se dentro da Ciência Cognitiva um primeiro período de pesquisas,

denominado Cognitivismo, em que o computador era concebido como um cérebro

eletrônico. Buscava-se por meio de modelos simbólicos simular modos de

processamento de informações que fossem análogos aos da mente humana.

Hardware e software eram pensados como instâncias separadas, visto que um

mesmo programa era capaz de ser processado em diferentes computadores para a

resolução de um problema.

Esse período é conseqüência dos trabalhos desenvolvidos na Cibernética de primeira

ordem (primeiro período da Cibernética: 1946-1953) que é representada, de um
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lado, por um artigo fundante publicado em 1943, na revista Philosophy of Science,

pelo matemático Norbert Wiener, pelo fisiologista Arturo Rosemblueth e pelo

engenheiro Julian Bigelow intitulado “Behavior, Purpose and Teleology”.

Esse artigo foi fortemente influenciado pelo trabalho de Alan Turing (1936), intitulado

On Computable Numbers, with an Application to the Entscheidungssproblem, “que

propõe a formalização matemática da noção abstrata de máquina” ao desenvolver

uma máquina que é, ao mesmo tempo, uma calculadora aritmética e simbólica e

que constitui, exatamente por isso, o modelo do pensamento simbólico (Dupuy,

1996: 33).

O conseqüente avanço tecnológico e científico que envolveu o período da Segunda

Guerra Mundial acabou por culminar na implementação dos primeiros

computadores; máquinas capazes de processar grandes quantidades de

informações em pequeno tempo.

 A discussão dos três autores, em si, foi a tentativa de aproximação dos conceitos

envolvidos nas estratégias de defesa antiaérea dos processos em ação comparados

ao movimento voluntário de um sujeito humano, objetivando definir o estudo de

comportamentos dos fenômenos naturais e classificá-los. (1996: 46-47)

No mesmo ano de 1943 John von Neumann trabalhava, em colaboração com o

economista Oskar Morgenstern, em sua Teoria dos Jogos e Comportamento

Econômico, publicada em 1944 e, além disto, elaborava sua Teoria Geral dos

Autômatos Naturais e Artificiais; como argumenta Dupuy, fortemente influenciada
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pelo artigo de McCulloch e Pitts - segundo texto fundante da Cibernética (1996: 79) e

sobre o qual falaremos mais adiante, para uma maior clareza na apresentação

destas idéias.

Cabe salientar que no mesmo ano de 1943 foi iniciada a construção da primeira

calculadora eletrônica ultra-rápida – ENIAC, projeto em que von Neumann atuou

como consultor, formulando uma noção de máquina em que hardware e software

são inseparáveis. Ainda sobre o referencial de Dupuy, o autor argumenta que von

Neumann adota a mesma concepção que a desenvolvida por McCulloch e Pitts em

relação ao cérebro biológico, quando abstraem do mesmo uma máquina lógica.

(1996:76-78)

Importante ainda evidenciar que dentro de todas estas discussões sobre

processamento de informações e máquinas, desde o trabalho de Turing, é neste

momento que a máquina em si se concretiza nas discussões; visto que antes se

trabalhava com formalizações lógicas.

A calculadora ENIAC funcionava de modo paralelo por ter sido pautada no modelo

do cérebro biológico (McCulloch e Pitts). Nos nossos cérebros o número

extremamente grande de neurônios que processam informação estão organizados

em muitas camadas paralelas (devido à seleção natural)   e, assim constituídos,

processam informações com maior eficiência.

Von Neumann, logo após, projetou uma máquina chamada EDVAC, em que os

componentes foram montados de maneira serial, objetivando maior velocidade de
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processamento, já que o número de “neurônios artificiais” de uma máquina é bem

menor que o do cérebro biológico. Segundo Dupuy, tal máquina é a base ainda de

quase todos os computadores, chamados às vezes de máquinas de von Neumann.

Convém explicitar, para uma melhor visualização deste panorama, que a

Cibernética de primeira ordem abarca o período de 10 anos em que se deram as

Conferências Macy (1946/1953) e, antes disto, a publicação dos dois artigos

fundantes da área (1943). Porém, um ano antes, desde uma conferência sobre

inibição do sistema nervoso central financiado pela mesma fundação médica

filantrópica Josiah Macy Jr., em que estavam presentes os fisiologistas Arturo

Rosemblueth e Warren McCulloch, questões relativas à cibernética nascente

começavam a ser discutidas.

Este período abarcou também a adoção do nome Cibernética (1947), além do

Simpósio Hixon (1948) e a publicação da Teoria da Informação de Shannon e

Weaver (1949)  chegando, por fim, ao próprio reconhecimento do novo campo do

saber denominado Ciência Cognitiva, em 1956, quando já se iniciava a segunda

ordem Cibernética. (Dupuy, 1996; Gardner, 1985)

A Cibernética de primeira ordem explorou claramente analogias entre organismos e

máquinas e influenciou diretamente no surgimento da Inteligência Artificial (AI),

ferramenta que tem como estratégia para a solução de problemas a manipulação

interna de símbolos inseridos em um programa e sistemas de feedback internos que

corrigem os outputs aproximando-os dos objetivos iniciais planejados.
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Sistemas de feedback funcionam como um tipo de finalidade não intencional

(teleonomia); ou seja, são dispositivos que transformam mensagens de entrada

(inputs) em mensagens de saída (outputs), que são alterados por esquemas de

retroalimentação. O objetivo dos processos de feedback é o sistema analisar o

distanciamento de seu output em relação aos objetivos iniciais e assim corrigi-los. O

nome Cibernética é decorrente deste princípio.

Voltando por um instante à máquina de Turing, importante neste contexto dizer que a

sua proposta foi concebida como uma máquina não-trivial; ou seja, uma máquina

capaz de “modificar seu estado interno em virtude do input recebido e do estado

interno no período anterior” em relação ao objetivo inicial traçado, regulando

possíveis afastamentos. (1996: 48)

Máquinas não-triviais se opõem, por comparação, a modelos de máquinas

pautadas em estímulo-resposta (input-output); algo próximo, por exemplo, do

funcionamento de um interruptor de luz – exemplificação pessoal. Von Foerster

escreve sobre isto que máquinas não-triviais processam informações, enquanto que

máquinas triviais reagem a um sinal. (1996:48)

O segundo artigo que colaborou para a fundação da Cibernética foi desenvolvido

por McCulloch e Pitts e responsável pelo desencadeamento de uma segunda etapa

de pesquisas nesse campo, conhecida como Cibernética de segunda ordem (ou

segunda Cibernética).
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O fisiologista (e neuropsiquiatra) Warren McCulloch e o matemático Walter Pitts

publicam no mesmo ano de 1943 um artigo que discute mecanismos materiais e

lógicos de como os processos mentais acontecem de maneira “embodied”,

buscando encontrar subsídios neuroanatômicos e neurofisiológicos inerentes a tais

processos. (1996:52)

Assim, McCulloch compreende a máquina como “um ser lógico-

matemático encarnado na matéria do organismo,... podendo ser este uma

máquina natural ou uma máquina lógica, sendo aqui natureza e lógica

perfeitamente equivalentes uma à outra” (1996:54). Dupuy argumenta que esta

concepção de máquina embodied (encarnada na matéria) revela um

posicionamento filosófico ligado ao conceito de modelo diferente do adotado pelos

autores do primeiro artigo.

A proposta dos três primeiros autores compreende o modelo como algo separado

da máquina, decorrência dos estudos lógico-matemáticos de Turing. Esta vertente irá

trabalhar com o conceito de representações mentais que, na IA serão ligados a

diferentes níveis psicológicos de representação fortalecendo a base da Ciência

Cognitiva Ortodoxa ou Cognitivismo.

Como já foi mencionado, os projetos em AI tradicional irão fazer uso de tais

representações (modelos) associando suas pesquisas ao desenvolvimento de novos

computadores. (1996:72)
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Os dois segundos autores entendem que o modelo que processa informação é

absolutamente imbricado à máquina que processa tal informação, reiterando um

posicionamento que enfatiza aspectos biológicos em sua proposta. Temos aqui a

base da bifurcação ocorrida entre os estudos no campo da Inteligência Artificial

tradicional e a nova Inteligência Artificial (ou robótica), que também faz uso das

acima citadas pesquisas no campo da Vida Artificial.

Vale salientar que McCulloch e Pitts, sempre objetivando permanecerem próximos do

contexto biológico, desenvolveram uma rede de neurônios em 1946 que introduzia o

aleatório em seus processamentos, como uma maneira de incorporar em seu

modelo aspectos não programados; o erro, o ruído, como na própria natureza e/ou

na constituição genética do vivente.

Esse aspecto foi importante porque fez ligação com o que mais tarde foi trabalhado

na segunda Cibernética, com os primeiros estudos sobre autonomia e auto-

organização e,  também, no Neoconexionismo, que enxergou na segunda

Cibernética traços ainda pouco biológicos, de caráter mecanicista por ter, este

último, estabelecido diálogo com a física dos sistemas afastados do equilíbrio. Ainda

retomaremos este ponto neste apêndice.

Resumidamente falando: no artigo de Wiener, Rosemblueth e Bigelow hardware e

software são instâncias separadas e o modelo (software) é um instrumento de cálculo

concebido com a possibilidade de poder ser implementado em diferentes máquinas

artificiais com potencial para processamento.



74

Para McCulloch e Pitts o modelo é a própria conseqüência do potencial de

processamento da máquina, podendo ser esta natural ou lógica. O fato de estes

autores focarem suas atenções no aspecto inerente entre a máquina e o que

emerge de seu processamento é que os faz entenderem máquinas naturais ou

lógicas como sendo equivalentes.

É por isto que, para McCulloch e Pitts, analogias entre autômatos naturais e artificiais

não são suficientes para entendermos a realidade ontológica de como ”máquinas”

processam informação porque a essência da discussão não está em como

funcionam, mas sim no que são.

Um segundo período dentro da Ciência Cognitiva é denominado Conexionismo

(décs. 60/70) e  é decorrência dos trabalhos desenvolvidos na Cibernética de

segunda ordem.  O nome Conexionismo foi elaborado em 1958 por Frank

Rosenblatt, enquanto desenvolvia seu projeto denominado Perceptron, “pautado

originalmente em uma rede de McCulloch e Pitts arrumada em camadas

superpostas de neurônios, capaz de aprendizagem e que modelizava aspectos da

percepção visual” (1996:71).

Da mesma maneira que a Cibernética, em sua primeira fase, contribuiu para o

desenvolvimento do Cognitivismo, o segundo período da Cibernética também está

integrado ao Conexionismo e, como argumenta Dupuy, o trabalho de McCulloch e

Pitts foi importante para essa passagem da primeira para a segunda fase

Cibernética.
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O Conexionismo trabalha essencialmente com a proposta de processamentos

paralelos de informação. Redes conexionistas possibilitam a emergência de novas

propriedades a partir de conjuntos de componentes interconectados; ou seja, como

decorrência de sistemas de interações entre elementos simples, emergem

comportamentos em níveis coletivos. (Dupuy, 1996)

Apesar da inovação, a metáfora do software como mente  (e da máquina como

cérebro) continuou ainda a vigorar nesta abordagem, já que pensar é fazer cálculos,

como fazem essas redes. (Dupuy, 1996:74-75)

Este período da Cibernética teve como seus fundadores Heinz von Foerster, Ross

Ashby, Maturana e Varela e conservava ainda a ambição de modelizar a inteligência

natural.

O Conexionismo explora princípios auto-organizativos em busca de autonomia

sistêmica, associada ao fechamento operacional de tais sistemas. Explicando

melhor: os objetivos das pesquisas Conexionistas mantinham ênfase na coerência

interna e autonomia do objeto e, desta forma, os sistemas ainda eram estudados

como instâncias fechadas em relação aos seus ambientes. Então, os processos

auto-organizativos eram estudados, digamos assim, da membrana do sistema para

dentro; uma exceção a este tipo de fechamento foi o trabalho de Ross Ashby, como

veremos.

Assim, o ambiente aqui era visto essencialmente como uma variável capaz de gerar

“perturbações” na autonomia e coerência sistêmica. Tal dado revela que os sistemas
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ainda  não eram vistos como “todos” integrados aos seus  ambientes e com os quais

eram capazes de estabelecer trocas.

Assim sendo, a perspectiva adotada até o Conexionismo, de um sistema estudado

em si mesmo, sem relações com o ambiente que o cerca aqui é modificada, para

enfatizar o fato de que organismos apreendem dos ambientes que os  cercam as

informações que seus aparatos perceptivos  (e experiências) permitirem que seja

captado, e que possibilitem sua permanência.

Voltemos a Ashby. Em 1952 suas apresentações feitas na 9a Conferência Macy

abrem caminho para um novo período na história da Cibernética  (constituindo-se a

base da segunda Cibernética) e da Ciência Cognitiva e é também, devido ao seu

caráter inovador, um precursor das questões que viriam a ser mais tarde trabalhadas

no Neoconexionismo.

Ashby chama a atenção para a importância do papel do acaso no estudo dos

processos auto-organizativos. Segundo sua proposta, os processos auto-organizativos

devem estar absolutamente ligados ao acaso, variável responsável pela emergência

de modos de organização novos em um dado sistema.

Ashby desenvolveu idéias acerca de um autômato – um homeostato – que

representa a interação de um organismo (“cérebro”) e seu ambiente. Redes

interconectadas ao acaso revelam comportamentos coletivos estáveis  (1996: 199-

201).
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Com isto Ashby chamou a atenção para o fato de que “a vida e a inteligência

desenvolvem-se necessariamente em todo sistema isolado” (1996: 202), apontando

para discussões desenvolvidas no contexto da termodinâmica dos processos

irreversíveis e da física dos sistemas desordenados, que viriam mais tarde ser utilizadas

no Neoconexionismo.

Mais ainda,  Ross Ashby, como descreve Dupuy, argumentou que a noção de auto-

organização em máquinas é ilusória (em 1962), pois máquinas ao passarem por

processos auto-organizativos não têm alterados seus níveis de organização. Os

trabalhos de Ashby influenciaram fortemente o desenvolvimento do princípio da

ordem pelo ruído formulado por von Foerster e a teoria da auto-organização

desenvolvida por Henri Atlan.

Vale salientar também, como argumenta Dupuy, que o fato de McCulloch e Pitts, já

em 1946, terem desenvolvido redes aleatórias não implica que tal mudança

metodológica tenha gerado uma equivalente mudança na relação com o objeto

científico. (1996:197)

Stuart Kauffman, estudante de medicina e aluno de McCulloch, em 1969, descobriu

que autômatos booleanos conectados aleatoriamente geram comportamento

coletivo. (1995:208) “As redes aleatórias booleanas são sistemas termodinâmicos

abertos, afastados do equilíbrio por uma fonte exógena de energia. Elas são sistemas

de variáveis binárias liga/desliga, cada qual sendo governada por uma regra lógica

de acionamento denominada função booleana.” (Kauffman, 1997:118)
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Vemos aqui, através dos trabalhos de Ashby e de Kauffman, que os estudos sobre

auto-organização começam, a partir do Neoconexionismo (que abarca as décadas

de 70 e 80) a se ligar às pesquisas sobre termodinâmica dos sistemas abertos e de

não-equilíbrio e aos estudos com sistemas dinâmicos não lineares (caóticos), base

das pesquisas sobre complexidade que, na década de 90 adotarão o nome

Dinamicismo (pois têm como objetos de estudo sistemas dinâmicos).

Lakoff & Johnson, em seu livro Philosophy in the Flesh, argumentaram que em

meados dos anos 70 iniciam-se os estudos sobre embodied, atentando para o fato

de que as discussões sobre cognição acontecem em corpos que são sistemas

complexos, e que estes corpos não estão dissociados dos seus ambientes. (Lakoff &

Johnson, 1999:77)

Desenvolve-se o pensamento de que os processos cognitivos são uma interligada

rede que conecta organismo e ambiente. Assim sendo, as características de cada

corpo e processos experenciados por um corpo interferem na cognição.

Dentro deste panorama histórico aqui mostrado, Lakoff & Johnson apresentam duas

gerações distintas dentro da Ciência Cognitiva. Tais gerações não estão

relacionadas a datas de surgimento, mas sim a posturas ideológicas. A primeira está

ligada aos estudos sobre cognição desembodied e a segunda aos estudos sobre

cognição embodied, sendo a primeira associada a vertentes da filosofia analítica

formalista e a segunda sendo pautada em resultados empíricos. (1999:78)
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Para finalizar este histórico, vale dizer que a primeira geração da Ciência Cognitiva,

segundo estes autores, se baseia em comprometimentos a priori sobre conceitos,

razão e significado, adotando uma concepção Funcionalista da mente (ou seja; que

pode ser estudada independentemente do corpo e do cérebro, através de uma

análise funcional de relações entre conceitos representados simbolicamente). Além

disto, trabalha com a manipulação simbólica de operações cognitivas, como no

Cognitivismo. (1999:78)

Os anos 90 trazem uma perspectiva mais radical no que respeita à emergência de

informações, visto que as atenções são voltadas para o estudo de padrões

dinâmicos associados à própria definição de caos em física, em que a instabilidade

de um sistema é originada pela sua sensibilidade às condições iniciais (Clark,

1997:106)
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