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RESUMO 

 

Sistemas a base de Multiagente (SMA) são formados por unidades autônomas de 

processamento de informação (agentes), munidos de arquitetura que lhes permite interação 

com seus semelhantes e seu ambiente ao longo do tempo. Tais sistemas podem ser 

desenvolvidos para o estudo de formas emergentes de linguagem e de inteligência entre esses 

agentes. Por meio de tais modelos, no qual as variáveis relacionadas à comunicação podem 

ser mais precisamente aferidas e controladas, pode-se estudar a origem e as interferências a 

respeito da linguagem natural, os fatores que a influenciam, bem como o que a própria 

linguagem é capaz de influenciar. A linguagem é um dos fatores necessários para a abstração 

e inteligência, e o estudo de sua emergência pode ser a peça chave para o contínuo 

desenvolvimento de mentes artificiais. As formas de interação e linguagem a emergir entre 

tais agentes beneficiam as capacidades de representação, e a comunicação pode ser o ponto de 

partida para que os agentes desenvolvam e compartilhem conceituações do mundo, 

possibilitando o desenvolvimento de níveis cognitivos elevados. Esta dissertação tem como 

objetivo geral defender que a semântica artificial existe e pode ser teoricamente sustentada a 

partir do pragmatismo e da teoria da enação, compreendendo o fenômeno da linguagem como 

um sistema complexo e dinâmico emergido entre tais agentes. Os objetivos específicos 

incluem uma análise e exposição das contribuições de diversos campos das Ciências 

Cognitivas, de forma a apontar a modelagem e simulação Multiagente como método capaz de 

rever, aprimorar e desenvolver teorias por um método passível de verificação. Como 

metodologia deste trabalho, adotou-se a revisão bibliográfica por meio de análises, estudos e 

revisões de periódicos, artigos, trabalhos e livros que abordaram interações complexas entre 

agentes, emergência da linguagem, semiótica de Peirce e conceitos de linguística cognitiva. 

Os resultados indicam que, compreendendo a linguagem como um sistema de relação 

simbólica a partir do pragmatismo de Peirce e do método analítico, os SMA são capazes de 

gerar formas de linguagem e consequentemente abstração e inteligência. Assim, a linguagem 

é abordada como um sistema complexo e multicausal que pode ser mais bem compreendido 

por meio de modelagens computacionais baseadas em sistemas complexos. A competência 

dos agentes de transformar o meio torna-os ativos na criação de formas próprias e genuínas de 

linguagem e nas mudanças de seu próprio sistema, formando um grupo funcional e 

inteligente. Conclui-se, com base na Linguística Cognitiva e no pragmatismo, que a partir dos 

processos de interação a semântica artificial existe, à medida que pode-se gerar artificialmente 

jogos de linguagem e usos emergentes de signos como formas autônomas de representações 

de alto nível. 

  

 

Palavras-chave: Linguagem. Sistemas Complexos. Multiagente. Pragmatismo. Enação. 
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ABSTRACT  

 

The multi-agent based systems (MAS) are made up of information processing units (virtual 

agents), engineered to allow interaction among their peers and their own environment over 

time. These systems are developed for the study of the emergence of language and 

intelligence among agents. With these models, in which the variables related to 

communication can be more precisely measured and controlled, one can study the origin and 

the interferences that entail natural language. Also, the factors that influence language, and 

what language itself is able to influence could be better understood. Since language is one of 

the elements necessary for abstraction and intelligence, the study of its emergence may be the 

key element for the development of artificial intelligence. The forms of interaction and 

language to emerge among agents benefit capacities of representation so that communication 

may be the starting point for the agents to conceptualize their world, allowing them to develop 

high cognitive levels. Our general aim is to defend that artificial semantics exists from 

pragmatism and the theory of enation, understanding the phenomenon of language as a 

complex and dynamic system emerged among such agents. Our specific goal includes 

contributions to the advances in the fields of Artificial Intelligence and the reality of human 

language itself, in order to review, improve and develop theories by a selectable method. The 

methodology chosen was through research, studies, and reviews of periodicals, articles, works 

and books that involve complex interactions, language emergence, Peirce's semiotics and 

linguistic concepts. The results show that, comprehending language as a system of symbolic 

relations from pragmatism and analytic methods, MAS are able to generate forms of language 

and consequently abstraction and intelligence. This way, language is seen as a complex and 

multicausal system that may be better understood from computing modelling based in 

complex systems. The competence of the agents to transform their environment makes them 

active in creating and changings of their own system, forming a functional and intelligent 

group. Based on cognitive linguistics and pragmatism, we conclude that artificial semantics 

exist from interaction processes, since it is possible to notice the emergence of language and 

autonomous forms of high level representations. 

 

  

Keywords: Language. Complex System. MAS. Pragmatism. Enaction. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 A linguagem como sistema complexo 

 

A amplitude que envolve as temáticas relacionadas à comunicação é clara após 

uma breve consulta a qualquer acervo. Especula-se que os estudos na área da linguagem oral, 

abordados há mais tempo que a linguagem escrita, provavelmente iniciaram há cinco milênios 

(VIOTTI, 2008); ainda assim, o longo conhecimento adquirido com o tempo não foi 

suficiente para preencher certas lacunas do saber a respeito de tal fenômeno interdisciplinar. 

As relações entre a linguagem e o cérebro não são menos antigas. Segundo Rosa 

(2013), o manuscrito egípcio conhecido como Papiro Edwin Smith, datado de cerca de 1700 

a. C, constitui uma cópia de um tratado ainda mais antigo (escrito entre 3000 e 2500 a. C.), no 

qual constam casos clínicos que relacionam diretamente a perda da fala a um ferimento 

profundo em uma das têmporas da cabeça. Tais documentos demonstram que as capacidades 

de comunicação e linguagem há tempos são correlacionadas ao cérebro, seu funcionamento e 

suas estruturas. 

O fenômeno da linguagem, apesar de ser notoriamente e há tempos relacionado ao 

funcionamento cerebral, também está claramente ligado a aspectos sociais. Da antiguidade à 

modernidade, filósofos consideram as relações entre a linguagem e a vida em sociedade 

(COELHO et al., 2015). A busca por respostas ainda desconhecidas acerca do fenômeno, 

principalmente no que diz respeito às premissas básicas necessárias para seu acontecimento, 

tem levado pesquisadores de diferentes áreas a buscarem modelos explicativos que 

possibilitem o entendimento da comunicação e linguagem e suas nuances. 

Interessa saber até que ponto as diferentes formas de comunicação e linguagem 

são oriundas de interações sociais e ambientais, e em que nível tal fenômeno necessita de um 

aparato biológico, cognitivo ou cerebral para sua emergência e manutenção.  

O estudo de fenômenos que envolvem os seres humanos, tais como a linguagem, 

por meio de departamentos disciplinares possibilita a construção do conhecimento setorizado 

das partes envolventes e viabiliza o posterior aprofundamento e inter-relação entre as áreas. 

Contudo, tais fenômenos são inevitavelmente complexos, na medida em que uma área do 

saber necessita e afeta diretamente ou indiretamente as demais, e sofre concomitantemente 

influência de outros setores. 
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Defendemos a linguagem como um sistema complexo por tratar-se de um 

fenômeno cuja ocorrência e manutenção requerem a relação entre vários fatores de naturezas 

distintas, podendo tal sistema emergir e se apresentar em diferentes níveis e formas, bem 

como ser capaz de alterar a estrutura no meio ou sistema onde se encontra. 

Mais importante que a adoção de apenas um lado que explique a emergência da 

linguagem (social ou biológico), a interdisciplinaridade se mostra necessária para o alcance de 

respostas para as perguntas atuais e complexas da humanidade. Se o fenômeno da linguagem 

é relacionado à inteligência humana, as dicotomias ou o descarte de uma ou outra área do 

saber ligada à comunicação funcionariam como um entrave ao avanço da ciência e do 

conhecimento. 

 
Embora algumas das capacidades cognitivas que mais interessavam aos cientistas 

cognitivos clássicos tivessem uma dimensão social óbvia, como é evidente na 

questão da linguagem; e por outro lado, embora a linguagem tivesse também de 

maneira evidente, uma dimensão cognitiva, os aspectos sociais e cognitivos da 

linguagem foram, muitas vezes, colocados em lados opostos, numa disputa bastante 

acirrada. (KOCK & CUNHA-LIMA, 2004, p. 253). 

 

As práticas interdisciplinares são favorecidas pela construção de modelos para 

representação de fenômenos complexos, uma vez que se torna necessária a participação de 

uma equipe heterogênea em trabalho conjunto na busca de um objetivo comum. Além disso, 

tais práticas contribuem para a formação de conhecimento mais completo a respeito da 

emergência da linguagem.  

Por tratar-se de um fenômeno complexo e interdisciplinar, a linguagem pode ser 

mais bem compreendida por meio de modelos experimentais, em um ambiente virtual próprio, 

onde as muitas variáveis relacionadas à comunicação podem ser bem aferidas e controladas. 

Vale frisar, contudo, que um modelo não representa a realidade em sua integridade, diferindo 

em vários aspectos, mas cumprindo com o objetivo de criar correlações que possam viabilizar 

o entendimento mais profundo de uma realidade. Dessa forma, os modelos permitem 

respostas mais assertivas a respeito de um sistema complexo.  

 

1.2 Os modelos experimentais 

 

Agentes virtuais autônomos e seu ambiente próprio têm sido desenvolvidos para o 

estudo da linguagem. São modelos que representam criaturas em um ambiente próprio, que se 

deslocam e mantêm interações entre seus semelhantes e seu meio, sendo munidos de 
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arquitetura mais ou menos simples que lhes permitem a interação com seu mundo e com o 

outro. Diferentes formas de comunicação e linguagem emergem entre estes agentes e diferem 

da linguagem humana em diversos sentidos esperados, tendo em vista que as estruturas em 

questão são distintas. Contudo, por meio de tais modelos, pode-se aferir com maior precisão a 

origem e as interferências que acarretam a linguagem natural. 

Com o avanço sempre mais veloz da tecnologia e programas cada vez mais 

refinados, existe bastante otimismo sobre a possibilidade de estudo da emergência de uma 

linguagem própria entre agentes autônomos em interação. Sendo a linguagem um dos fatores 

conhecidamente necessários para a abstração e inteligência, o estudo de sua emergência pode 

ser uma peça chave para o contínuo desenvolvimento da inteligência artificial. Lacunas a 

respeito da linguagem e suas nuances podem ser preenchidas, e o conhecimento sobre os 

fatores que influenciam a linguagem, bem como o que a própria linguagem é capaz de 

influenciar, pode ser alcançado por meio das modelagens computacionais.  

Fundamentado em modelos computacionais e estudos que mostram a emergência 

da linguagem em sistemas baseados na interação de unidades autônomas de processamento da 

informação (agentes virtuais), o presente trabalho tem como objetivo geral defender o 

fenômeno da linguagem como um sistema complexo emergido entre tais agentes, e identificar 

mecanismos e restrições que podem ter gerado ou subsidiado a comunicação. Além disso, 

procura-se contribuir para melhor compreensão dos eventos que envolvem a emergência de 

comunicação e semântica em sociedades multiagente.  

A proposta básica deste estudo parte da linguística cognitiva, da pragmática e da 

teoria da enação para explicar a linguagem por meio da modelagem computacional, 

defendendo que os sistemas artificiais podem desenvolver formas de semântica.  

A semântica está relaciona à psicologia na tentativa de melhor esclarecer o 

funcionamento da mente humana, uma vez que viabiliza a compreensão do modo como o 

indivíduo adquire e usa o conhecimento. A semântica também tem relação com a filosofia, já 

que possibilita o melhor entendimento de como o ser humano elabora representações 

simbólicas do mundo. No domínio linguístico, a semântica tem relação com o significado das 

formas da língua. Quando se indaga se as máquinas possuem semântica, referimos à 

possibilidade de os computadores conferirem sentido/significado de forma semelhante à 

desenvolvida pelos seres humanos. Trata-se da ideia de discutir se as máquinas poderiam ser 

inteligentes como o ser humano, se seriam capazes de atribuir sentido, de pensar. 

(ANDRADE et al., 2017) 
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Os objetivos específicos deste trabalho incluem pesquisas, estudos, analises e 

revisão de periódicos, artigos, trabalhos e livros atuais que envolvem interações complexas, 

emergência da linguagem, semiótica de Peirce e conceitos básicos de linguística. 

Tendo em vista a profundidade do discurso da linguagem, os modelos 

computacionais podem ser vistos como uma forma de possibilitar a emergência de linguagem 

em sistemas complexos baseados em multiagente, para que desta forma, contribua-se para o 

entendimento da nossa própria linguagem. 

 

1.3 As Ciências Cognitivas e a Linguística Cognitiva 

 

A modelagem e simulação computacional em ciências humanas e sociais vêm 

ganhando notória importância como método de investigação e desenvolvimento das Ciências 

Cognitivas, domínio interdisciplinar que dialoga com diversas áreas do conhecimento, como a 

computação, a linguística, a filosofia, a psicologia, neurociência e as engenharias. 

 
Os estudos sobre a cognição, a mente, o corpo (cérebro) e comportamento social a 

partir do modo de investigação e de compreensão da modelagem computacional é 

uma atividade essencial e diferencial das Ciências Cognitivas. Atualmente esse 

modo de compreensão do mundo vem se tornando tão importante quanto a 

modelagem matemática clássica, tanto na academia quanto na educação fundamental 

e média. (CARVALHO, 2012, p. 3). 

 

Filósofos há séculos se dedicam a entender o que é a mente. Apesar de a psicologia 

dispor de uma ciência da mente, com testes e teorias sobre o funcionamento mental humano e 

de outros animais, não há um consenso sobre o que seria a mente do homem. Os fenômenos 

mentais mostraram-se inacessíveis para a neurofisiologia, cuja proposta seria examinar o 

cérebro humano a partir de suas estruturas. Um dos questionamentos filosóficos seria se a 

mente tem relação direta com o cérebro e como se daria tal relação. A filosofia de Descartes 

supõe que mente e cérebro seriam coisas distintas. Trata-se de uma visão dualista que 

compreende a existência de duas substâncias no universo com propriedades bem diferentes, 

uma relacionada à matéria e outra relacionada ao estado mental, que transcenderia a natureza 

e estaria isenta das leis físicas. Um questionamento em relação à teoria cartesiana seria como 

mente e corpo interagem se tratando de coisas distintas. A visão materialista, ao contrário, 

compreende que nada exista além da matéria, sendo assim mente e cérebro a mesma coisa. 

Posteriormente, com a Filosofia da Mente, um novo materialismo entende que para cada 

estado mental haveria um estado cerebral correspondente. (ANDRADE et al., 2017) 
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Segundo Haugeland (1982), as Ciências Cognitivas propõem modelos que 

envolvem computação, física, matemática, lógica e neurobiologia como uma maneira de 

solucionar questionamentos filosóficos e científicos a respeito dos processos semânticos. O 

autor sugere que progressos no campo das Ciências Cognitivas ressaltam o pensamento 

materialista, e que as relações emergidas de dentro de um ambiente podem ser compreendidas 

de maneira mais assertiva, permitindo resultados relevantes.  

Tais relações emergidas são fruto da interação entre agentes e sua capacidade de 

alterar seu próprio ambiente, sendo assim ativos em seu meio. As interações entre os agentes 

constituem-se em uma relação que chamamos de bases inferiores, pois engendram processos 

emergentes (processos superiores), sendo este um movimento conhecido como de baixo para 

cima (bottom-up). Contudo, Haugeland (1982) infere que a possibilidade de escolha pelos 

agentes entre possíveis opções não deve ser interpretada de maneira simplista, pois o fato de 

fazer uma decisão apropriada e que faça sentido é dificilmente compreendido, fazendo-se 

necessárias considerações que englobem racionalidade e os mecanismos de entrada (input) e 

saída (output) de informação durante a interação de agentes em sistemas digitais. 

As ciências cognitivas buscam respostas para questionamentos como os seguintes: 

como um sistema natural ou artificial adquire informações sobre o mundo em que se 

encontra? Como essa informação é representada e transformada em conhecimento? Como 

esse conhecimento é usado para orientar a atenção e o comportamento? Diferentes abordagens 

para a ciência cognitiva são diferenciadas em suas respostas a essas questões. A escolha de 

uma abordagem determina como vai ocorrer a modelagem dos fenômenos investigados 

(CARVALHO, 2008). 

O presente trabalho tem a Linguística Cognitiva como base para o 

desenvolvimento dos estudos em linguagem. O Termo Linguística Cognitiva, contudo, pode 

causar discórdia e parecer bastante heterogêneo a depender da época, do sentido e da vertente 

a que se refere em sua aplicação. O termo inicialmente usado na década de 1960 não se 

assemelha ao uso atual. “A área reúne abordagens que compartilham hipóteses centrais a 

respeito da linguagem humana e, ao mesmo tempo, detalham aspectos particulares 

relacionados aos desdobramentos dessas hipóteses.” (FERRARI, 2011, p. 14). Ainda segundo 

a autora, a linguística cognitiva propõe abordagens teóricas sobre a língua e a linguagem e 

suas relações com o mundo enquanto construções mentais. Assim, a escolha dos termos por 

um falante codifica sua percepção de uma cena, sendo a linguagem uma construção da mente. 



11 

 

 

A linguística cognitiva prevê a atuação de princípios cognitivos compartilhados pela 

linguagem, ou seja, as relações entre língua e cognição. Os estudos na área buscam uma teoria 

que explique a relação entre sintaxe e semântica, partindo de modelos baseados no uso, e da 

ideia de que “a gramática nasce do cotidiano da linguagem”. Nesse sentido, propomos o 

estudo da linguagem e das relações entre sintaxe e semântica a partir de modelagens 

computacionais que permitam a dinâmica entre a linguagem, o mundo e os sentidos que 

emergem dessa relação.   

Considerando que os estudos em Ciências Cognitivas e também dos fenômenos da 

linguagem são amplamente abordados na atualidade por sua complexidade e caráter 

interdisciplinar, a revisão bibliográfica a respeito da emergência de léxico, semântica e 

sintaxe em sistemas complexos à base de multiagente poderá contribuir para a explicação da 

temática acerca da comunicação semiótica e suas formas.  Por meio da modelagem 

computacional, as asserções a respeito dos fenômenos que envolvem a linguagem tornam-se 

quantificáveis e formalizadas. Por tratar-se de uma questão atual que envolve diversas 

disciplinas filosóficas e científicas, como a inteligência artificial, engenharias, linguística e 

outras, faz-se necessário o estudo, avaliação e revisão das pesquisas já desenvolvidas nos 

campos relacionados.  

Diante de tantos pilares disciplinares para o estudo da linguagem, seria fácil se 

perder diante da complexidade do problema, na vasta rede de conhecimentos especializados. 

É neste sentido que seguimos as teorias cognitivas, que como uma heurística, perpassam os 

campos disciplinares, construindo profícuas pontes de diálogo e investigação interdisciplinar. 

 

1.4 A abordagem sistemática da linguagem 

 

A linguagem é um tema transversal de estudo que envolve as mais diversas áreas 

do conhecimento, como computação, filosofia, psicologia, linguística e outras. Charles Sander 

Peirce (1839-1914), criador da semiótica, propôs métodos de observação, hipótese e 

experimentação para responder a questionamentos sobre a linguagem, tratando-a como um 

sistema lógico, baseado em símbolos. Peirce uniu a linguística à lógica ao tratar o signo como 

uma forma de representação de uma realidade, contribuindo para a formação do conceito 

fundamental da semiótica. Para Peirce, de modo geral, qualquer processo de sinal, ou 

semiose, é irredutivelmente triádico, correspondendo aos termos de sinal representativo, 

entidade representada e intérprete.  
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Com a eventual ausência ou lapso de um dos dois termos primeiros da semiótica 

de Peirce (signo e objeto), o processo semiótico não ocorre. Assim, o léxico, que seria o 

acervo, ou universo de vocábulos de uma determinada língua, e a sintaxe, que estuda a 

disposição das palavras e frases em um discurso e a relação lógica das sentenças, representam 

aspectos importantes da emergência e aquisição da língua, uma vez que juntos viabilizam a 

comunicação sígnica. 

 
Conhecer uma lista de palavras de uma língua sem saber como elas se dispõem em 

sentenças, ou saber como as palavras de uma língua se relacionam sem conhecer 

uma quantidade considerável do léxico que as constitui, torna inviável a interação. 

(BRASIL; SANTOS, 2008, p. 1). 

 

O estudo do fenômeno da linguagem é visto como um sistema complexo e, apesar 

das lacunas inevitáveis e, contudo, não completamente indesejáveis nesse campo, pode-se 

dizer que a linguagem é formada e pode ser sintetizada pela relação entre o léxico e a sintaxe, 

para ao final ocorrer a viabilização da semântica (QUEIROZ; LOULA, 2006). 

Segundo Fiorin (2003), a questão simbólica da linguagem foi reforçada pelo 

linguista e filósofo Saussure (1857-1913) ao compreender que um sinal consiste ao mesmo 

tempo em “significante” e “significado”- cujos elementos devem ser combinados no cérebro 

para a obtenção de sentido ou semântica. Anteriormente aos estudos do linguísta, a lingua era 

compreendida como um sistema de signos linguísticos, definidos como a relação entre termo 

e objeto. Para o linguista, a linguagem seria um fenômeno físico, psiquico, fisiológico e 

multiforme.  A linguagem seria composta pela língua e pela fala. Nesta dicotomia, a língua 

seria um sistema determinado pela sociedade por meio de acordos e convenções, e a fala seria 

a expressão individual da linguagem. Para Saussure, os estudos sobre a língua e a fala 

requerem metodologias distintas. Assim, o objeto de pesquisa da linguística passa a ser a 

língua e seu estudo em um contexto diacrônico. Para o linguista, a lingua seria formada por 

uma relação complexa e interdependente entre conceito e imagem acústica de um signo. O 

conceito seria o significado e a imagem acústica (organização específica de sons capaz de 

acionar uma imagem no cérebro) seria o significante. Uma das importantes contribuições de 

Saussure para a Linguística moderna é a noção de signo linguístico. Para o linguísta, o signo 

possui um conceito e uma imagem acústica que foram determinados de forma arbitrária, o que 

significa dizer que a escrita de uma palavra não tem, necessariamente, relação com o 

conteúdo ou identidade da palavra em si. A noção da arbitrariedade do signo seria a 

dependência do uso e das convenções sociais para que ocorra a relação entre significado e 
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significante. Neste sentido, para que uma palavra possa ser definida, é preciso 

contextualização, pois um signo só pode ser definido em sua relação com outros signos.  

Saussure contribuiu também para o entendimento de linearidade da língua, que parte do 

suposto que as palavras seriam agrupadas seguindo uma determinada ordem, e a ideia de 

mutabilidade da lingua, que seria em relação ao seu aspécto fluído e passível de mudanças. 

Partindo das contribuições de Frege (1848-1925), Russell (1872-1970) e tantos 

outros, o matemático Alan Turing (1912-1954) buscou uma abordagem sistemática para o 

estudo dos estados da mente e ocupou-se da construção de uma máquina capaz de 

computação. Turing baseou-se na lógica matemática para propor uma maquinaria 

computacional, sendo estes sistemas processadores de símbolos e sugeriu ainda que a maioria 

dos problemas inteligíveis, nos quais a linguagem se enquadra, poderiam ser convertidos em 

sistemas computacionais. Dessa forma, pode-se dizer que Turing buscou uma abordagem 

sistemática para o estudo da linguagem.   

 
O que faz o raciocínio humano quando executa um cálculo, perguntou Turing. Ele 

definiu que cálculos mentais consistem em operações para transformar números em 

uma série de estados intermediários que progridem de um para outro de acordo com 

conjunto fixo de regras, até que uma resposta seja encontrada. [...] Turing 

concentrou-se na definição dos estados da mente humana de tal maneira que fossem 

claros e sem ambiguidades, para que tais definições pudessem ser usadas para 

comandar as operações da máquina. (POZZA, 2012, p. 3). 

 

Partindo da ideia de que a língua carrega alguma linearidade de uso, ao mesmo 

tempo em que possui um caráter possivelmente arbitrário, torna-se possível a implementação 

computacional da linguagem. Tais fatores isoladamente, contudo, provavelmente não 

desencadeariam a linguagem. Sabendo que a língua depende da relação mútua entre 

significado e significante e que tal relação é fruto de contextualização, a chave para que a 

lingua de fato ocorra parece estar na experiência. Se exite uma arbitrariedade, tal 

aleatoriedade pode ser implantada na computação. 

 Se existem linearidades, por mais diversas que possam ser, foram fruto de uma 

construção a partir do uso. E o uso se faz na experiência. É a propria experiência que pode 

conferir o caráter mutável da língua, a relação entre a imagem acústica de um signo e seu 

conceito. O fechamento desse ciclo de relação entre signficado e significante pode ser 

entendido como a semântica. A finalização do ciclo só é possível por meio da 

contextualização, que por sua vez depende da interação e experiência. É nesse sentido que o 

presente estudo defende que os processos complexos de semântica podem ser implementados 
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a apartir de estruturas autônomas que, contando com um aparato básico para interação, podem 

desenvolver formas semânticas. 

A noção de símbolo (relacionada à semiótica de Peirce) atualmente está 

interligada aos princípios básicos da inteligência artificial (LOULA, 2004; NEWELL, 1975; 

SANVITO, 1995). A partir da década de 60, a linguagem passou a ser cada vez mais abordada 

de maneira sistemática. Os estudos sobre a emergência da linguagem e dos fatores que podem 

ser desencadeados por meio desse fenômeno (como a abstração e a consciência), atualmente 

contam com a tecnologia para criação de modelos que permitem análises pontuais e assertivas 

a respeito do fenômeno. 

No século XXI, a recorrente tentativa de produzir um sistema artificial que se 

assemelhasse fidedignamente ao ser humano encontrou na linguagem ainda novos desafios.  

Partindo da abordagem sintética e do lema “construir para explicar”, cientistas e 

pesquisadores trabalham na criação de sistemas multiagente, com capacidade de 

autodesenvolvimento de formas de comunicação semiótica.  

 
O slogan “construir para explicar” assume, com os computadores, um sentido 

inédito na história das ciências, e é hoje considerado uma coluna vertebral de 

disciplinas e departamentos. Sistemas e criaturas computacionais de todo tipo são 

implementados em diferentes plataformas, por meio de muitas técnicas e motivados 

por diversos objetivos. (QUEIROZ, 2007, p. 7). 

 

“Os agentes em sistemas multiagente são unidades de processamento de 

símbolos.” (CARVALHO, 2012, p. 8), neste sentido, um processamento clássico da 

informação. Assim sendo, o desafio se encontra em basear nos processos emergentes que se 

encontram em nível superior as formas de comunicação semióticas que poderão engendrar 

uma nova forma de maquinaria computacional emergente (CRUTCHFIELD, 1994; 

MITCHEL, 1998; ROCHA; HORDIJK, 2005; CARVALHO, 2008).  

Inúmeras formas de reprodução linguística por softwares foram feitas a partir de 

experimentos que se baseavam nos conhecimentos em sintaxe, estudando a língua em sua 

formação lógica. Sabe-se, contudo, que a linguagem formal e informal é composta também 

pela semântica e assim inúmeras interpretações de um fato podem variar devido aos usos e 

dos aspectos contextuais, sociais e culturais. 

O pragmatismo de Peirce e o método analítico são revistos no presente estudo, 

partindo da concepção lógica de formação da linguagem como um sistema de relação 

simbólica, que por sua vez poderia ser capaz de gerar formas de abstração e inteligência. 
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1.5 A semântica 

 

Segundo Loula (2004), a principal crítica à inteligência artificial clássica ao 

abordar a inteligência como manipulação simbólica foi não tratar uma questão básica e 

anterior: como uma coisa pode representar outra, configurando assim o Problema da 

Representação do Signo. “O sistema simbólico estaria manipulando elementos que para o 

próprio sistema não representariam nada.” (LOULA, 2004, p. 1). As relações semióticas não 

são construídas pelo próprio sistemas, mas lhes são dadas pelo concebedor. Os símbolos 

presentes no sistema introduzidos por um operador externo funcionariam assim como um 

entrave para a autonomia dos agentes. A semântica está no jogo de linguagem no qual o 

programador pertence nos sistemas clássicos, não tendo sintetizado um jogo de linguagem 

suficientemente autônomo para que a emergência de semântica ocorra localmente no sistema 

concebido. Busca-se, então, uma abordagem sobre a possibilidade de um sistema artificial 

desenvolver uma forma autônoma de representações a partir de processos simples, mas que 

sejam capazes de instanciar processos semióticos emergentes. 

Tais abordagens envolvem relações entre agentes virtuais e geram vários 

questionamentos, entre os quais se pergunta como a interação e autonomia seriam capazes de 

gerar a conceitualização e representação, envolvendo-se assim com níveis cognitivos mais 

refinados. Os agentes autónomos constroem representações em relação a seu ambiente e 

podem compartilhá-las com seus semelhantes. Algumas pistas são: o compartilhamento da 

informação entre os agentes não pode ser conferida por programadores de forma top-down, 

mas precisam evoluir ao longo do tempo dinamicamente, iniciada dos próprios agentes em 

interação, seguindo a forma bottom-up, existindo como uma forma de comunicação 

emergente à deriva.  

Pode se dizer que as formas de interação, comunicação e linguagem a emergir 

entre tais agentes configuram uma importante função de beneficiar as capacidades de 

representação. Assim, as formas de linguagem parecem ser uma peça fundamental para que os 

agentes desenvolvam e compartilhem conceituações do mundo, abrindo portas também para a 

possibilidade do desenvolvimento da abstração, inteligência e outros níveis cognitivos 

elevados. 

Partindo da concepção antropológica integral do homem como um sistema 

descrito por perspectivas biológicas, sociais, culturais e psicológicas; a linguagem humana é 

um sistema complexo tomado por discursos dos mais variáveis. Os sistemas artificiais são 
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distintos dos homens nas esferas citadas, assim sendo, infere-se que o sistema comunicativo 

que surge em sistemas multiagente são também singulares em sua formação e uso. Todavia, a 

singularidade não impede que um sistema possa servir de modelo para o estudo de outro 

sistema. No caso, apesar das diferenças, as similaridades que os sistemas multiagente 

possuem com as dinâmicas sociais humanas tornam tais sistemas privilegiados para a 

modelagem e simulação da emergência de linguagem, seja a natural ou a formal 

(CARVALHO et al., 2014). 

 Após essa introdução a respeito de uma abordagem sistemática da linguagem, o 

presente trabalho tem sequência com revisões e explicações a respeito do pragmatismo de 

Peirce e o método analítico (capítulo 2), posteriormente seguido da teoria da Enação, sistemas 

complexos e linguagem (capítulo 3) e finaliza com uma análise de modelos e simulações 

multiagente da linguagem (capítulo 4) e conclusões.  
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2. O PRAGMATISMO DE PEIRCE E O MÉTODO ANALÍTICO  

 

 No presente capítulo há uma exposição a respeito das premissas básicas do 

pragmatismo e como sua abordagem pode ser de grande utilidade para o estudo de fenômenos 

complexos como a linguagem. Por meio do método analítico, fazemos um elo em relação à 

filosofia e linguagem, compreendendo a semântica a partir da tradição wittgensteiniana e 

propondo uma abordagem e uma perspectiva pragmática para o estudo dos processos 

semânticos. 

 

2.1 Premissas básicas do Pragmatismo 

 

O pragmatismo é um termo de origem Grega que remete ao fazer, à execução, 

ação e prática para o alcance de objetivos, sendo uma atividade filosófica envolvida com os 

problemas reais e a necessidade de soluções concretas para as questões complexas da 

humanidade.  

Apesar do início do pragmatismo datar do final do século XIX nos Estados 

Unidos, com William James, Charles Sanders Peirce, Oliver Wendell Holmes Jr., Nicholas 

Saint John Green, e outros, alguns filósofos da antiguidade como Sócrates e Aristóteles já 

eram adeptos ou empregavam o método pragmático (NASCIMENTO, 2011). 

A escola do pragmatismo, atualmente difundida no mundo, conta com estudiosos 

de diversas áreas que convergem e divergem em seus conceitos, versões e prioridades a 

respeito do termo.  

 
Charles S. Peirce é considerado o pai do pragmatismo, doutrina filosófica cujo 

propósito inicial era aliar o conhecimento racional com ação racional. Entretanto, 

essa doutrina foi amplamente difundida de maneira desvirtuada em sua época, de tal 

maneira que não havia mais o pragmatismo, mas “pragmatismos”, obrigando o seu 

criador a manifestar-se contra essa miríade de doutrinas que pouco ou nada tinham 

haver com a sua doutrina. (MADEIRA, 2012, p. 61). 

 

Há um consenso, contudo, no que diz respeito às premissas básicas que regem o 

pragmatismo desde sua origem: a negação das pesquisas teóricas sem fundamentos empíricos 

que se baseiam no raciocínio abstrato e a oposição à suposição sem comprovação. Além 

disso, o pragmatismo prevê a revisão dos movimentos filosóficos baseados exclusivamente 

nas experiências humanas e a superação da filosofia contemplativa. 
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Em termos gerais, a princípio, pode-se conceber o pragmatismo como um método de 

investigação lógica com o intuito de alinhar teoria e prática, isto é, toda inferência e 

pensamento concebidos devem ter sua validade confirmada numa efetivação 

fenomenológica, em outras palavras, devem ser verificados empiricamente. 

Devemos considerar que a origem do termo pragmatismo decorre das ponderações 

feitas por Peirce a partir de seu trabalho em laboratório, como experimentalista, em 

conciliação com seus estudos filosóficos decorrendo, dessa maneira, numa relação 

entre conhecimento racional e propósito racional, ou seja, aquilo que se pode 

conhecer racionalmente deve se efetivar numa ação racional. (MADEIRA, 2012, p. 

63). 

 

O entendimento das ideias que os conceitos de pragmatismo sugerem, norteia o 

pensamento teórico a respeito do tema, mas não necessariamente conduz ao cumprimento do 

preceito prático inicial da ideia. A Filosofia como ciência necessita de investigação objetiva 

por meio de experimentos para comprovação de seus reais questionamentos. Munidos de 

aparatos teóricos, o estudioso adepto ao pragmatismo compreende a ideia prática de realizar 

um experimento que explique uma dúvida genuína e verificável do pesquisador, para assim 

obter resultados comprovados e confiáveis. 

 
O experimentador deve ser humano para realizar a experiência; segundo, ele deve 

possuir uma hipótese verificável que esteja dentro do seu universo de conhecimento; 

e, terceiro, uma dúvida legítima quanto à verdade da hipótese proposta. Feito isto, o 

cientista ou experimentalista identifica e seleciona os objetos que estão dentro do 

escopo do experimento, efetua a sua experiência sobre o objeto e espera as possíveis 

reações que tal experimento possa corroborar ou não sua hipótese, e são destas 

reações o que objeto fato diz o que realmente é. (MADEIRA, 2012, p. 66). 

 

A experiência seria então uma forma de confirmar ou descartar uma determinada 

hipótese oriunda de um questionamento verdadeiro. Além desse juízo, contudo, 

compreendemos o experimentar como uma consequência esperada da vivência e um processo 

colaborativo para a adaptação e sobrevivência de um ser em seu meio. Assim sendo, a 

experiência em si seria capaz de determinar decisões, que por sua vez conduziriam a atos ou 

ações, e a repetição desses atos levariam à formação de um hábito. 

 

2.2 A experiência como processo natural de sobrevivência 

 

O entendimento da experiência não apenas como a comprovação prática das 

dúvidas humanas, mas também como um processo natural de vivência e sobrevivência ao 

longo do tempo, conduz à ideia de que a própria experiência interfere nas decisões, ações, 

hábitos e crenças das pessoas. Assim, um indivíduo pode pensar e entender, mais cedo ou 

mais tarde, que o fogo queima ao colocar o dedo sobre uma vela. No momento em que a 
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constatação e racionalização do fato ocorrem, pode haver o surgimento de uma crença: fogo 

queima, e consequentemente uma mudança de atitude e hábitos em função da conscientização 

do fato: não mais aproximar o dedo de uma vela acesa. Assim, as repetições de experiências e 

o pensamento humano estão em adequação com uma lógica que rege ambientes, produzindo 

interpretações racionais, crenças e hábitos.  

As crenças, assim, funcionariam como regras para uma determinada ação 

(MATTOS, 2010). Quando uma crença se torna estável com o fim de qualquer indagação ou 

processo racional, tal crença conduz imediatamente a um ato, tornando presumível uma 

determinada atitude de acordo com um evento específico, gerando assim um hábito. A 

significação de uma ideia é compreendida como o comportamento oriundo de cada situação, 

no qual suas consequências práticas e seu uso conferem sua real identidade. 

 
Peirce se pergunta por que nós pensamos. Ele mesmo responde que pensamos 

porque duvidamos. Se estivéssemos em um estado perpétuo de certeza, não teríamos 

necessidade de pensar e de fazer esforço para eliminar nossas dúvidas. A irritação 

produzida pela dúvida nos leva ao esforço para atingir um estado de crença. O 

estado de crença é um estado de equilíbrio epistêmico e cognitivo. A marca 

essencial da crença será o estabelecimento de um hábito. (MATTOS, 2010, p. 112). 

 

Os recursos da linguagem permitem que uma experiência seja representada por 

modelagens e ensinada a seus interpretantes, mantendo a função de pensamento causada pela 

vivência do evento. Seguindo a linha de exemplos, uma pessoa pode nunca ter experimentado 

tocar o fogo, e ainda assim ter consciência de sua capacidade de queimar por ouvir relatos de 

terceiros. Ainda que a pessoa nunca tenha vivido a realidade da queimadura, por 

representação simbólica é possível que, de alguma forma, tal pessoa compreenda o fenômeno 

em questão. Contudo, se uma afirmação não mantém qualquer relação com a experiência, 

tornar-se-ia desprovida de sentido.  

O pragmatismo e sua relação direta com a experiência remete também ao filósofo 

alemão Immanuel Kant (1724-1804), em sua ideia de que todo conhecimento começa com a 

experiência.  

Mas se é verdade que os conhecimentos derivam da experiência, alguns há, no 

entanto, que não têm essa origem exclusiva, pois poderemos admitir que o nosso 

conhecimento empírico seja um composto daquilo que recebemos das impressões e 

daquilo que a nossa faculdade cognoscitiva lhe adiciona (estimulada somente pelas 

impressões dos sentidos). (KANT, [20--], p. 45). 

 

Kant rejeita tanto o empirismo quanto o racionalismo. Para ele todo conhecimento 

começa com a experiência - o que significa dizer que na ordem do tempo, nenhum 
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conhecimento precede a experiência. Podemos dizer que o conhecimento em Kant é um 

composto. Segundo o filósofo, há o conhecimento “a priori”, e o conhecimento “a posteriori”. 

 

2.3 O pragmatismo de Peirce 

O pragmatismo de Peirce busca prover uma direção ao pensamento que conduza à 

razão e sua relação com a realidade e a vida. Assim sendo, os métodos do pragmatismo 

questionam verdades absolutas, são opostos às metafísicas de caráter dogmático e propõem 

que o raciocínio siga diretrizes tais como aquelas que regem a ciência, incluindo a observação 

dos fenômenos, a formulação de hipóteses, os testes práticos e a revisão de teorias.  

Peirce contribuiu com diversas áreas, como a matemática, a lógica e a filosofia. 

Com Frege e Russell, Peirce é considerado um dos fundadores da lógica moderna. O sistema 

de grafos lógicos (chamados Grafos Existenciais - GE) é uma notação lógica de caráter 

diagramático criada por Peirce. Tal sistema de lógica geométrica facilmente compreensível, 

recentemente influenciou pesquisas interdisciplinares em áreas como a semântica e a 

linguística computacional, dentre tantas outras, por tratar de um sistema de diagramas lógicos 

que podem representar com precisão o desenvolvimento do pensamento. Os GE, chamados 

por Peirce de Guide to Pragmaticism, também influenciaram os estudos em lógica, filosofia, 

ciência cognitiva e semiótica. Atualmente nota-se que há um aumento nas publicações que 

relacionam o raciocínio diagramático e seus resultados em algumas tarefas cognitivas como 

memória, aprendizagem e criatividade (QUEIROZ; MORAES, 2013). 

A linguagem sempre foi uma das preocupações fundamentais do pragmatismo e a 

categoria central da filosofia de Peirce. A semiótica criada por Peirce baseia-se nos métodos 

de observação, hipótese e experimentação para compreender a linguagem como um sistema 

lógico de relação entre signos. Assim sendo, ao abordar o signo como conceito fundamental 

da semiótica, e sendo este uma representação, Peirce voltou a aproximar duas áreas: a 

linguagem e a lógica.    

Peirce defendeu a definição da lógica como uma ciência das representações, 

concentrando suas atenções aos possíveis tipos de representação e sugeriu uma divisão 

tricotômica de gêneros de representação, de acordo com as relações mantidas com seus 

objetos (QUEIROZ, 2007). Os signos, assim, seriam classificados em ícones, índices e 

símbolos.  



21 

 

 

Na perspectiva peirciana, os ícones seriam os primeiros e mais simples modos de 

representação, pois estabelecem uma relação de semelhança com o objeto representado. Ícone 

é o tipo de signo onde a coisa representada e sua representação está numa relação de 

correspondência, como por exemplo, uma pessoa e sua fotografia. A fotografia é um signo 

icônico, ou seja, representa a pessoa sem, no entanto, ser a pessoa guardando traços 

morfológicos e experienciais com o objeto representado. O segundo tipo de relação, os 

índices, é uma denotação fruto de uma constatação prévia. O índice aponta um objeto por 

inferência, no qual sua representação se encontra numa relação de causa e efeito. Um exemplo 

simples de semiose indexical seria a representação do fogo pela fumaça. Mesmo sem vermos 

o objeto real (fogo), pode-se inferir que ele existe, no caso, ao experimentar seu efeito, a 

fumaça. O símbolo, por sua vez, é o tipo de signo onde a coisa representada é resultado de 

uma convenção ou acordo em um coletivo de falantes, como a bandeira de um país, ou a 

logomarca de uma empresa (ARAÚJO NETO, 2009). 

Os signos (ícones, índices e símbolos), por sua vez representam um objeto real e 

tangível. Na relação formada entre o objeto e o signo tem-se o interpretante. Os signos são, 

assim, representantes dos objetos a serem interpretados. 

 
Para Peirce, a semiose consiste em uma relação entre três termos irredutivelmente 

conectados (Signo-Objeto-Interpretante), que são seus elementos constitutivos. 

Trata-se de um processo autocorretivo cuja dinâmica exibe uma irredutível relação 

entre Signo, Objeto, e Interpretante, que é o efeito em um Intérprete. (QUEIROZ; 

LOULA, 2006, p. 42). 

 

Tais modalidades correspondem, aproximadamente, a relações de similaridade, 

de contiguidade física, e de lei entre um signo (S) e seu objeto (O). As propriedades 

associadas a essas modalidades são, respectivamente: (i) relação S-O dependente das 

propriedades de S, (ii) S-O em reação espaço-temporal (contiguidade física S-O), (iii) S-O 

dependente da mediação do interpretante (I) (QUEIROZ; LOULA, 2006). 

A Figura 1 demonstra de forma simplificada a tríade que representa a semiótica de 

Charles Peirce e as relações mútuas entre Signo, Objeto e Interpretante. 

 
O signo é uma coisa que representa uma outra coisa: seu objeto. Ele só pode 

funcionar como signo se carregar esse poder de representar, substituir uma outra 

coisa diferente dele. Ora, o signo não é o objeto. Ele apenas está no lugar do objeto. 

Portanto, ele só pode representar esse objeto de um certo modo e com uma certa 

capacidade. A partir da relação de representação que um signo mantém com seu 

objeto, produz-se na mente interpretadora um outro signo que traduz o significado 

do primeiro (é o interpretante do primeiro). Portanto, o significado de um signo é 

outro (tradução do primeiro). (CHARÃO, 2012, p. 12). 
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Desta forma, a tríade é compreendida como a relação mutua criada por meio da 

ligação entre um signo (ou representação de alguma coisa), um objeto real representado, e o 

entendimento da relação entre o primeiro e o segundo. Por meio da prática dessa linguagem, o 

mundo e sua significação podem ser compreendidos pela lógica e também alterados. O 

pensamento de Peirce gerou várias interpretações e influenciou as correntes contemporâneas 

da filosofia e da ciência. 

 

Figura 1 – Triângulo de Peirce 

 
 

 

Peirce listou três categorias para sinais de experiência: Primeiridade (qualidade de 

sentimento com referência a uma abstração); Segundidade (realidade com referência a um 

correlato); e Terceiridade (formador de hábitos com referência a um interpretante). Todos os 

eventos ou entidades seriam sinais, e nada realmente existiria se não na forma destes sinais. 

Pode-se inferir com a semiótica que vivemos em um mundo de signos e a maneira de 

compreender qualquer evento se faz por meio de signos e os códigos organizados e 

categorizados, produzindo interpretação e assim formas de consiência. Os sinais não seriam a 

representação de uma coisa terceira, mas seriam eles mesmos a coisa em si, sendo que a 

verdadeira identidade de um objeto ou fato está na terceiridade, ou no uso que se faz pelo 

interpretante. 

Baseados no pragmatismo e semiótica de Peirce, Queiroz e Loula (2006) 

apresentam um modelo computacional concebido para simular a emergência de “comunicação 

baseada em símbolos” em um ambiente virtual de predação. Trata-se de uma metodologia 

sintética inspirada em macacos-vervets, primatas com repertório sofisticado, para simular a 
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emergência de comunicação simbólica entre criaturas artificiais em um mundo virtual de 

eventos de predação.  

Os autores defendem que a evolução nas formas de estocagem e a transmissão de 

informação configuram temas centrais na evolução da vida. Um fator em destaque na 

evolução tem sido a seleção de sistemas que podem interpretar tipos adicionais de 

informação, e a consequente emergência de novos sistemas de herança. 

 
Usamos as respostas comportamentais como indicadores da formação de símbolos, 

uma estratégia corrente em etologia. Sugerimos que a passagem de um 

comportamento que produz 'rastreamento sensório', em sequência a audição de um 

alarme, para um comportamento que produz fuga imediata, em sequência a audição 

do mesmo alarme, equivale à passagem de uma semiose indexical, reativa espaço-

temporalmente, para uma semiose simbólica. (QUEIROZ; LOULA, 2006, p.34). 

 

Com o avanço da tecnologia e da inteligência artificial, o pragmatismo e a 

semiótica de Peirce podem ser reproduzidos e estudados em sistemas que envolvem 

programações de agentes virtuais em interação em ambiente próprio, a partir das interações 

com seus semelhantes e com o meio. Com dito, agentes virtuais desenvolvem relações 

simbólicas, tornando-se assim aptos a desenvolver jogos de linguagem. Estudos demonstram 

que contendo entrada, processamento e saída de informações, agentes virtuais, em seu 

ambiente, interagem por meio de uma linguagem própria, funcionando como modelos 

científicos para a explicação de fenômenos que envolvem a comunicação. 

O pragmatismo e a semiótica de Peirce mostram-se de tamanha relevância para o 

estudo de sistemas complexos como a linguagem e os processos emergentes subsequentes, 

servindo como ferramentas para a solução de questionamentos reais, e permitindo respostas 

confiáveis para dúvidas genuínas. 

 

2.4 Filosofia e linguagem 

 

No século XIX iniciou-se a chamada virada linguística da filosofia 

contemporânea, como uma resposta ao idealismo alemão e ao empirismo. Fizeram parte desta 

virada Gottlob Frege, Bertrand Russell, George Edward Moore e Ludwig Wittgenstein. A 

filosofia passa a ser abordada como a análise e estudo dos termos expostos em sua prática, 

buscando uma análise lógica para o uso dos conceitos. Assim, grande parte dos dilemas 

filosóficos poderia ser respondida por meio da linguagem.  
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A “virada lingüística” aponta para uma filosofia que quer pensar a linguagem e o 

complexo processo de significação em outras bases. No lugar de uma filosofia 

centrada na consciência e no sujeito, presa ao mentalismo e consequente 

psicologismo, surge uma filosofia que, através de uma investigação sobre o 

funcionamento da própria língua, tenta esclarecer os problemas filosóficos 

tradicionais através de uma crítica da própria linguagem em que tais problemas são 

elaborados. Dessa forma, propõe um novo enfoque para os velhos problemas da 

metafísica, ao abandonar a noção de que o pensamento é algo da ordem da 

subjetividade. (NIGRO, 2007, p. 33). 

 

Neste sentido a filosofia analítica, abrindo as portas para a filosofia da linguagem, 

inaugura um modo completamente diferente de entender a mente. Este movimento foi 

fundamental para o surgimento das ciências cognitivas que visaram sobretudo o estudo da 

mente por meio de linguagens de máquina (CARVALHO, CASTRO, ESCOBAR, 2015). 

Uma renovação também na psicologia ocorreu com a chamada revolução cognitiva, 

ocasionando a Psicologia Cognitiva (STENBERG, 2008). “A psicologia cognitiva tem como 

objetivo geral descrever, explicar, simular e, ainda, amplificar as principais disposições e 

capacidades da mente humana e de outros organismos complexos.” (CARVALHO, 2008, p. 

11). Tais capacidades incluem linguagem, raciocínio, percepção, coordenação, motivação, 

planejamento, tomada de decisão, emoções, conscientização, cultura, etc. 

A filosofia analítica surgiu como um movimento cuja concepção é a análise da 

linguagem e do processo de significação. O uso do termo “movimento filosófico” implica no 

fato de haverem diferentes vertentes que fundamentavam uma filosofia da linguagem, seja no 

estudo de uma linguagem ideal e perfeita, ou pela investigação do uso da linguagem comum. 

Ao observar que a linguagem cotidiana não funcionava de maneira “perfeita”, 

Frege buscou na aritmética a perfeição lógica que não encontrou na linguagem. Ao notar que 

tão pouco a aritmética era perfeita e livre de ambiguidades, Frege conclui, seguindo a tradição 

aristotélica, que a lógica seria o próprio funcionamento da linguagem. Frege reelabora 

formalismos para o cálculo proposicional e trabalhou na criação da linguagem do cálculo de 

predicados, introduzindo na lógica os quantificadores universais e existenciais, dando início a 

uma nova abordagem da lógica. Na mesma época, nos estados Unidos, Peirce também 

trabalhava no mesmo sentido (ARAÚJO NETO, 2009). 

A linguagem, assim, interessa à filosofia analítica, em sua defesa à ideia de que 

problemas filosóficos podem ser estudados e resolvidos por meio da análise da linguagem. 

Contudo, a linguagem é um fenômeno complexo, no que diz respeito às várias disciplinas que 

se relacionam e interdependem para sua ocorrência, e sua análise deve ser feita de maneira 

assertiva. Se a filosofia analítica aborda o princípio de que todo problema pode ser descrito 
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em linguagem, pode-se assumir, contudo, a consequência de somente lidar com problemas 

que a linguagem possa alcançar. Além disso, uma das vertentes da filosofia analítica consta 

que a linguagem deveria andar de acordo com a razão. Esta análise faz uso instrumental da 

lógica (ARAÚJO NETO, 2009). 

Sendo a linguagem a forma que temos de compreender e pensar o mundo, e assim 

um fator necessário ao pensamento, e seguindo os preceitos da Filosofia Analítica de que 

problemas podem ser descritos por meio da linguagem, a reprodução desse fenômeno em 

modelos artificiais conduz a ganhos para inúmeros campos do conhecimento. Constitui-se 

uma plataforma de estudos aplicáveis a uma ampla gama de fenômenos e disciplinas. 

Da filosofia à inteligência artificial, a linguagem envolve diversos campos do 

saber. Para estudo da linguagem, a interdisciplinaridade é necessária para a investigação dos 

questionamentos atuais acerca do tema, contemplando a integração de várias áreas em um 

laboratório controlado, o qual a modelagem computacional pode fornecer. 

A linguagem é um fenômeno complexo, social, cognitivo e interdisciplinar, seu 

estudo é ele mesmo um jogo de linguagem que requer uma abordagem que inclua diferentes 

metodologias para o alcance de resultados confiáveis.  Uma retroação aqui é evidente. Quanto 

mais claro ficam os pressupostos filosóficos sobre a linguagem, mais evidente é sua 

modelagem e sua investigação experimental. Não obstante, os resultados experimentais 

retroagem sobre a teoria, guiando seu desenvolvimento. Se a linguagem pode elucidar a 

filosofia, sem faltar-lhe ou escapar-lhe, então criando a linguagem e assim explicando suas 

nuances, seria possível responder a questões filosóficas diversas ou ao menos pô-las de modo 

claro e crítico, como jamais visto até então. 

 
O que parece difícil de entender é esta interpenetração indissolúvel, esta 

“contaminação” incontornável entre a linguagem e o mundo. Nosso contato com a 

realidade encontra-se, desde sempre e desde já, lingüisticamente estruturado. Não há 

como escapar da linguagem, não há um “fora” da linguagem, nem pensamentos 

“pré-linguísticos”. Todas as oposições que estruturam nosso pensamento são 

oposições lingüísticas e nada pode ser “pensável” sem elas. (NIGRO, 2007, p. 32). 

 

Com todo o teor por vezes ambíguo e escorregadio da linguagem dos seres 

humanos (ironias, metáforas, frases indiretas, dentre outros), pode-se questionar a capacidade 

de se tratar todas as questões filosóficas por esse meio. O conhecimento filosófico e científico 

deve ir de encontro à linguagem formal, para isso precisa entender bem seu instrumento de 

trabalho. Toda linguagem é um jogo social, seja ela informal ou formal. Neste sentido tal 

questionamento se dá, principalmente pelo desconhecimento acerca dos fatores envolvidos na 
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linguagem e na significação e entendimento do mundo. A síntese de jogos de linguagem em 

multiagente se torna neste contexto um tema de grande relevância. 

 

2.4.1 A tradição wittgensteiniana 

 

O filósofo Ludwig Joseph Johann Wittgenstein (1889-1951) tratou de questões da 

linguagem em sua obra Tractatus Logico – Philosoficus, publicada pela primeira vez em 

1921. No princípio da década de 30, contudo, Wittgenstein inicia um novo pensamento que, 

em certos tópicos, entra em contraste com as ideias publicadas no Tractatus. Por esse motivo, 

compreende-se que houve duas fases de seu pensamento: O Wittgenstein I, ou o primeiro 

Wittgenstein, no qual o Tractatus Logico – Philosoficus é estudado; e o Wittgenstein II, ou 

segundo Wittgenstein, estudado na obra Investigações Filosóficas, publicada após a morte do 

filósofo. 

No Tractatus haveria apenas uma forma de linguagem ideal perfeita, que seria 

uma linguagem sintático-semântica no qual o significado das palavras seria fixo e bem 

delimitado, característica que a diferenciariam de uma linguagem informal. A linguagem seria 

de exclusivo escopo cognitivo, sendo ainda isomorfa à estrutura do próprio mundo (MELO, 

1991). O mundo, contudo, seria peculiar, composto por fatos (estado das coisas) e não por 

objetos, que seriam os elementos simples da realidade (substância estável). Assim, a primeira 

filosofia de Wittgenstein partia da análise lógica da linguagem, que seguiria em isomorfismo 

com o mundo; uma frase ou uma sentença, quando estudadas, demostrariam um esquema 

lógico que funcionaria como um espelho do mundo. Desta maneira, os problemas filosóficos 

poderiam ser solucionados por meio de uma análise minuciosa da linguagem, para 

compreender o mundo. 

 
As virtualidades duma linguagem proposicional bem construída serão isomorfas às 

virtualidades do mundo, e os limites dessa mesma linguagem coincidirão com os 

limites do próprio mundo (do mundo do sujeito que a tenha produzido, assimilado 

ou compreendido. (MELO, 1991, p. 65). 

 

Para o primeiro Wittgenstein, a função dos objetos, ou elementos simples, seria de 

encontrar seu semelhante de acordo com suas características internas, para que dessas 

combinações ocorram os fatos, ou estado das coisas. As substâncias estáveis não seriam 

explicadas por meio da linguagem, mas a inter-relação entre as mesmas levaria à formação do 

estado das coisas que compõem o mundo, este descrito pela linguagem. A função da 

https://pt.wikipedia.org/wiki/1889
https://pt.wikipedia.org/wiki/1951
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linguagem seria a de descrição de tais fatos feita de forma especulativa, não podendo ditar o 

objeto estável em si.  

No primeiro Wittgenstein, há uma adoção de uma lógica particular que regeria a 

linguagem, lógica essa que tem sua essência relacionada à essência do mundo. Com efeito, a 

forma lógica da linguagem é identificada à forma do mundo, se tratando assim da mesma 

forma - isomorfa. No segundo Wittgenstein, contudo, há uma ruptura nesse pensamento, que é 

substituído pela ideia de que a linguagem e o mundo não teriam uma essência exclusiva. O 

segundo Wittgenstein substitui o conceito de essência pelo conceito de jogos de linguagem. 

No lugar de um pilar sólido entre a linguagem e o mundo, os jogos de linguagem possuem 

cada um suas regras e especificidade, são irredutíveis uns aos outros, mas têm relações de 

familiaridade. Tais jogos estariam correlacionados com mundos fenomênicos, que por sua vez 

são também irredutíveis uns aos outros (COSTA, 2005). 

No segundo Wittgenstein, a linguagem ideal descrita no Tractatus passa a ser 

compreendida como um dos vários jogos de linguagem existentes, bem como a ideia de 

mundo passa a ser relacionada a um universo mais pluralista e pragmático, na aceitação da 

existência de muitos e diferentes mundos. Ao contrário do que se acreditava anteriormente, a 

linguagem deixa de ser vista como um todo homogêneo com funcionamento previsível. Os 

jogos de linguagem estariam, cada um, relacionados a uma forma de vida, a alguma atividade 

coletiva de um mundo em questão. 

 
Wittgenstein distingue entre “gramática de superfície” e “gramática profunda” de 

qualquer jogo de linguagem. A primeira é mais ou menos concebida ao jeito da 

gramática tradicional, dela fazendo parte as regras que presidem a construção 

manifesta das frases e proposições – dos sintagmas sonoros ou escritos. A segunda é 

eminentemente pragmática: tem a ver com fluxos de intencionalidade ligados ao uso 

das palavras, com o modo de adequação do jogo de linguagem à estratégia visada, 

com os contextos e situações reais em que o jogo se joga. (MELO, 1991, p. 72). 

 

Wittgenstein evidencia a lógica pragmática dos jogos linguísticos, ao mesmo 

tempo em que constata tal lógica como sendo pluralista, inexistindo uma diretriz geral e 

absoluta para as regras. Na verdade, na perspectiva do segundo Wittgenstein, há uma gama de 

jogos com suas múltiplas funcionalidades, diferentes regras e estratégias.  

Para Wittgenstein, o sentido não consistiria em uma regra única, ou na formulação 

de outra regra mais importante, fundamental ou anterior. O sentido ocorreria no uso, nas 

práticas das regras, e na relação entrelaçada entre outras regras. Tal relação entre regras 



28 

 

 

permite a empregabilidade de uma regra particular e de seu sentido em um determinado 

contexto de regras em uso (FERBER et al., 2012; PHAN et al., 2014). 

Wittgenstein deixa um ponto de questionamento. Segundo o autor é preciso 

conhecer melhor como o entrelaçamento de práticas e de usos de regras influenciam os fatores 

determinantes das próprias regras, agindo de forma retroativa. Este entrelaçamento, ou 

“formas de vida”, contextualizam as próprias regras, indo além das mesmas pois se acoplam 

ao mundo.  

 

2.5 A semântica na perspectiva pragmática 

 

A semântica, apesar dos diferentes conceitos e entendimento a esse respeito, segue 

neste estudo em uma linha de questionamentos: Seria possível falar de semântica partindo de 

uma perspectiva pragmática? Quais condições são necessárias para que haja um novo 

aprendizado? Qual a importância das representações externas nos processos cognitivos? É 

possível falar em semântica em sistemas computacionais?  

Existem diferentes conceitos e definições sobre a semântica. Um conceito pode 

ser compreendido como uma ideia, uma construção mental criada que se refere a fenômenos 

que ocorrem na natureza ou no pensamento (FERNANDES et al, 2011). Os conceitos são 

representações cognitivas de uma realidade perceptível formada por experiências, podendo ser 

notados pelos sentidos, sendo empíricos ou concretos, ou abstratos (FERNANDES et al., 

2011). Conceitos permitem a comunicação por meio de representações de uma realidade, 

tendo caráter dinâmico e mutável no tempo e no contexto. A alteração ou evolução de um 

conceito depende de seu uso em uma realidade. Para que os conceitos exerçam sua função na 

construção do conhecimento científico, suas definições e características merecem análise 

periódica, tendo em vista suas constantes alterações. A revisão das propriedades fundamentais 

e da definição dos conceitos ocorre por meio de uma análise conceitual, processo que envolve 

uma apreciação completa dos elementos que compõem um pensamento (FERNANDES et al., 

2011). 

Buscando elaborar respostas para estas questões, este estudo baseia-se na 

Pragmática como meio para dar suporte aos estudos da linguagem (sintaxe, léxico e 

semântica). A modelagem computacional da linguagem a base de multiagente reúne requisitos 

básicos para a emergência de formas de comunicação semióticas passíveis de serem 

metodicamente analisadas e controladas. Ao tratar de comunicação e linguagem em um 
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ambiente virtual monitorado, também se questiona se, fazendo uso de uma linguagem própria, 

os agentes virtuais autônomos poderiam desenvolver entendimento, compreensão e semântica. 

O pragmatismo de Peirce e o método analítico, se interpretados e abordados de 

maneira que um domínio complete o outro, podem contribuir para a compreensão do 

fenômeno da linguagem sobremaneira. O presente estudo, por meio do método analítico, 

propõe uma análise do conceito de semântica seguindo uma tradição pragmática e 

wittgensteiniana, no qual o significado de uma regra se constitui em seu uso. A retomada de 

tal pensamento na atualidade é aplicada à modelagem computacional, por meio da simulação 

multiagente (FERBER et al., 2012; PHAN et al., 2014), melhor explicada adiante neste 

estudo. 

Na figura 2, pode-se ver uma relação interdependente entre o modo conceitual, 

computacional e experimental a fim de identificar um processo ainda em andamento, de 

forma que, o avanço em qualquer um dos modos conduz a progressos nos demais, 

demonstrando assim que uma teoria é desenvolvida com base em dados empíricos que 

especificam modelos computacionais. O modelos, por sua vez são criados por meio das 

contribuições e variáveis teóricas aplicadas a um interesse particular. Nota-se assim uma 

relação que forma a tríade: teoria, modelos e dados empíricos. Fenômenos complexos tais 

como a linguagem e seus conceitos podem ser estudados por meio de tal relação. 

 

Figura 2 – A relação entre teorias, modelos e dados empíricos 

 

Fonte: CARVALHO, VARENNE, BRAGA (2014, p. 62). 



30 

 

 

O presente trabalho apresenta uma contribuição teórica nos campos da linguagem, 

Teoria da Enação e Sistemas Complexos por meio da análise de estudos que implementam a 

ideia de um todo relacional, social e grupal, com a finalidade de se sintetizar uma forma de 

vida e linguagem onde o vazio de sentido mencionado por Searle (1997) dê lugar a um 

sistema pleno de semântica. A modelagem computacional pode ser uma forma de 

implementar sistemas que não permaneçam no escuro semântico, mas que, interagindo ao 

longo do tempo, desenvolvam correlações de mundo capazes de alterar o próprio sistema em 

que fazem parte. Desta forma, há neste estudo uma oposição ao pensamento de Searle em 

relação ao vazio semântico. Defendemos que, a partir do pragmatismo e da teoria da enação 

(mais explicados adiante), os sistemas muiltiagentes são capazes de desenvolver semântica. 

Segundo Ferber et al. (2012), não é necessário definir o seguir das regras como 

um mecanismo que antecede a práxis, pois o seguir uma regra, no sentido wittgensteiniano, 

ocorre como comportamentos emergentes a partir da interação dos agentes. Os agentes, ou 

objetos computacionais são algoritmos em interação em um sistema, agindo conforme um 

mecanismo definido em linguagem de máquina. Todavia, ações emergentes, isto é, não 

explicitadas no código, podem ocorrer como efeito da interação dos agentes.  

Com a finalidade de se abordar a emergência de significado, existe a necessidade 

de se falar em diferentes formas de semântica.  

 
Deve-se nesse sentido distinguir essa semântica que tem um valor puramente interno 

(cuja pesquisa é útil e serve para verificar o programa) de uma semântica puramente 

externa (por exemplo: o sistema-alvo modelado), cuja importância se volta para a 

validação, partindo de diferentes semânticas internas até a hierarquia de denotação 

de conjuntos de símbolos largamente utilizados no modelo de linguagem evoluída e 

implementada na máquina. (FERBER et al., 2012, p. 264). 

 

É preciso distinguir a semântica por detrás das ações de modelagem e 

implementação dos programas, que é a semântica própria do jogo de linguagem do 

programador, da semântica que ele faz emergir a partir da implementação de um jogo de 

linguagem em agentes, fazendo surgir, de modo autônomo, diversos usos dos símbolos entre 

os agentes de seu sistema. Neste último caso, há ainda uma distinção entre as regras sociais, 

ou normas explícitas, e normas implícitas como uma junção de regras entre os indivíduos que 

dão suporte ao uso. O significado das regras está em seu uso, fato que pode ser constatado no 

âmbito cultural, em seu sentido coletivo.  

A questão da semântica é uma problemática central do presente estudo, sendo 

aqui abordada como um processo cíclico de seguir uma regra que leva à significação e 
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ressignificação, nos usos dos signos em um coletivo. O entendimento de uma mensagem, o 

sentido ou sua semântica, depende de normas implícitas (como regras sociais individuais – 

regras de interação) em ação, bem como do conjunto complexo dessas regras associadas a um 

novo uso coletivo (FERBER et al., 2012). 

Sendo a linguagem um fator necessário ao pensamento, pois a ocorrência do ato 

de raciocinar se faz por meio de símbolos, interessa-nos saber as origens desse fenômeno e o 

que ele pode acarretar. Em sua acepção pragmática, isso significar explicar como emerge a 

linguagem e quais são as reais possibilidades de que uma linguagem seja construtora do saber, 

da abstração e da inteligência como um processo de uso e significação gerados por signos.  

 
O “mundo da vida”, seja ele entendido como o conjunto de referências possíveis, ou 

como “tudo que é o caso”, ou ainda como “rede de interlocução”, esse “mundo” é, 

ele mesmo, linguisticamente estruturado. Esse “estar no mundo”, desde sempre e 

desde já, aparece de forma paradigmática quando pensamos a linguagem. Somente 

podemos compreender a nossa existência através de uma língua particular que, 

mesmo compartilhando elementos da linguagem em geral, será sempre relativa à 

determinada comunidade lingüística ou “forma de vida”. (NIGRO, 2007, p. 32). 

 

Muitas questões surgem ao se abordar a linguagem como meio de significação de 

mundo. Por exemplo: como começamos a falar? Qual o papel da interação na aquisição da 

linguagem? Por que é mais difícil aprender uma nova língua a partir de determinada idade? 

Existe uma gramática universal (GU) que todos os seres humanos teriam incutido em seus 

cérebros guiando-os para a aquisição da linguagem? Enfim, quais seriam, e em quais níveis se 

dariam os aspectos sociais e biológicos da linguagem? Várias hipóteses foram levantadas para 

a resposta a estas e mais perguntas em relação à linguagem (Hipótese behaviorista; Hipótese 

inatista; e Hipóteses sociointeracionistas).  
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3. TEORIA DA ENAÇÃO, SISTEMAS COMPLEXOS & LINGUAGEM 

 

 No presente capítulo, há uma exposição a respeito da Teoria da Enação, englobando 

conceitos e premissas fundamentais para a compreensão da teoria. Em seguida, apresentamos 

a teoria enativa da linguagem, partindo das contribuições da Teoria da Enação. 

Posteriormente, há uma explicação sobre o que seriam os sistemas complexos juntamente com 

a exposição de conceitos que envolvem o tema e a apresentação de um exemplo de sistemas 

complexos (o atrator de Lorenz). Por fim, neste capítulo defendemos a linguagem como 

Sistemas Complexos. 

 

3.1 A Teoria da Enação  

 

As ciências cognitivas são um campo interdisciplinar que envolve áreas como a 

biologia, linguística, educação, neurociência, filosofia, psicologia, antropologia, inteligência 

artificial, engenharia e outras. Como método de pesquisa, a ciência cognitiva faz uso da 

modelagem computacional para realização de pesquisas sobre a mente, a cognição e o 

comportamento (CARVALHO et al., 2016). A teoria da enação em ciências cognitivas seguiu 

uma trajetória iniciada pela cibernética, apontou variadas críticas ao cognitivismo e apesar do 

criticismo ao conexionismo, foi muito influenciado por este. Seus principais conceitos como 

autopoiése, acoplamento estrutural e deriva natural serão expostos, mostrando suas 

influências nas abordagens computacionais e na modelagem de arquiteturas cognitivas. 

As ciências cognitivas têm como berço a filosofia natural, o materialismo e o 

mecanicismo. No século XVIII o mecanicismo frisa a imagem do ser humano como um 

sistema mecânico muito complexo. Podemos lembrar aqui, dentre muitos, da obra “L’Homme 

Machine”, de La Mettrie, publicada em 1748; também da obra “Leviatã”, de Thomas Hobbes 

(1588-1679), publicada em 1651; e do trabalho de René Descartes (1596-1965), intitulado 

“Discurso sobre o método” e publicado em 1637.  

Mais tarde, aderente a este pensamento mecanicista, Turing (1912-1954) estava 

certo que seria possível para uma máquina (um sistema mecânico) realizar computação (uma 

atividade de resolução de problemas, na época, estritamente de domínio humano). Partindo 

das contribuições de Frege (1848-1925), Russell (1872-1970) e tantos outros, Turing parte da 

lógica matemática para propor uma maquinaria computacional, sendo estes sistemas 
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processadores de símbolos e sugeriu ainda que a maioria dos problemas inteligíveis, nos quais 

a linguagem se enquadra, poderiam ser convertidos em sistemas computacionais. 

 
O que faz o raciocínio humano quando executa um cálculo, perguntou Turing. Ele 

definiu que cálculos mentais consistem em operações para transformar números em 

uma série de estados intermediários que progridem de um para outro de acordo com 

conjunto fixo de regras, até que uma resposta seja encontrada. [...] Turing 

concentrou-se na definição dos estados da mente humana de tal maneira que fossem 

claros e sem ambiguidades, para que tais definições pudessem ser usadas para 

comandar as operações da máquina. (POZZA & PENEDO, 2012, p. 3). 

 

A máquina de Turing permitiu instanciar operadores lógico-matemáticos em 

máquina e a manipulação de símbolos através de algoritmo em um sistema limitado e não 

ambíguo. A visão de Turing sobre a mente era que se tratava de uma espécie de procedimento 

mecânico (HODGES, 1983). A máquina de Turing foi o principal catalizador dos debates a 

respeito da cibernética na academia e como um movimento social e artístico (cinema, 

literatura, etc.) sobre a investigação da atividade mente / cérebro como procedimentos lógico-

matemáticos concebíveis em máquina.  

A cibernética foi também o primeiro movimento social acadêmico dirigido a 

discussões sobre a perspectiva computacional da mente, tendo intuito de tornar-se uma nova 

ciência para o estudo dos fenômenos mentais (KIM, 2004). 

As investigações a respeito da mente baseadas em máquinas de processamento de 

informação formaram as bases para a fundação da inteligência artificial e influenciaram o 

estudo interdisciplinar da teoria dos sistemas auto-organizados e do uso da lógica matemática 

para a compreensão do sistema nervoso (RUSSELL; NORVING, 1962). Pitts e McCulloch, 

no trabalho intitulado “Um Cálculo Lógico das Ideias Imanentes da Atividade Nervosa” 

(1943), usaram a álgebra para a pesquisa sobre redes de neurônios formais; os neurônios eram 

acionados quando recebiam impulso de intensidade. O ensaio foi considerado um dos marcos 

fundadores da cibernética, tanto em sua relevância para a ciência dos computadores como 

para a fabricação de máquinas (CASELLA, 2017). 

Com a ênfase que a cibernética adquire, cerca de dez anos após sua origem, em 

1956, surge o cognitivismo com a proposta de radicalizar a hipótese simbólica da inteligência, 

de forma que nessa perspectiva, a cognição pode ser definida por computações estritamente 

baseadas em representações simbólicas. Nas obras mais expressivas do cognitivismo é 

evidente a possibilidade de construir modelos computacionais para investigar a cognição 

humana, mas é evidente, acima de tudo, a realidade cognitiva das arquiteturas de 
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computadores. Apesar do foco em habilidades cognitivas mais elevadas, o cognitivismo 

entende o ser humano estritamente como um sistema biológico (CARVALHO et al., 2016). 

Os biólogos chilenos Maturana e Varela (1995) explicam os programas de 

pesquisa em ciências cognitivas que buscam compreender questões a respeito da cognição e 

seu funcionamento, sendo eles o cognitivismo, o conexionismo e o enativismo. No programa 

cognitivista, a cognição seria o tratamento da informação enquanto computação simbólica, no 

conexionismo a emergência de estados globais por meio de uma rede de componentes simples 

e na enação a história da acoplagem estrutural dos organismos com o meio (ARENDT, 2000). 

Tais ações do organismo em concordância com as exigências do meio seriam responsáveis 

pelo surgimento de processos complexos, refinados e de alto nível, como a interpretação, 

percepção e consciência, que por sua vez seriam capazes de alterar a estrutura de seu próprio 

sistema. 

No cognitivismo, o sistema interage exclusivamente com a forma dos símbolos, 

não diretamente com sua significação. Pylyshyn (1984) entende que somente as formas 

simbólicas processadas têm efeitos causais, sendo os significados dos símbolos entidades 

epifenomênicas, isto é, acompanham os símbolos sem intervir causalmente sobre eles. Tal 

como a fumaça de uma locomotiva a vapor, a semântica é produzida pela atividade de 

processamento de informação, mas não tem efeitos causais sobre este processamento. O 

programa funciona na medida em que os símbolos representem assertivamente traços do 

mundo real, quando o uso da informação leva a resolução de um problema. A cognição 

(inteligência, raciocínio, emoções, imagens mentais, sentimentos, etc.) se relaciona à 

computação de tal modo que, da perspectiva cognitivista, a cognição pode ser definida por 

computações baseadas em representações simbólicas.  

 
[...] comportamento inteligente pressupõe a capacidade de representar o mundo de 

certa maneira, o ponto de vista cognitivista deduz que só será possível explicar o 

comportamento cognitivo se for possível supor um agente se representando traços 

pertinentes das situações em que se encontra. (ARENDT, 2000, p. 4). 

 

Um dos críticos do cognitivismo é Searle, quando em 1980 formula um artigo 

intitulado “Mentes, cérebros e programas”, conhecido como o argumento da sala chinesa. A 

alegoria da sala chinesa consiste em uma pessoa trancada em uma sala, com acesso a um livro 

contendo regras escritas em chinês, mas essa pessoa não tem conhecimento sobre a língua. 

Essas regras dizem quais palavras devem ser respondidas em chinês de acordo com as 

palavras recebidas na mesma língua. A pessoa na sala recebe um papel com algo escrito em 
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chinês e, em seguida, verifica em um livro para encontrar a resposta correspondente, ainda em 

chinês, apenas seguindo as instruções. Aqueles que enviaram os papéis e receberam as 

respostas perceberam que a pessoa na sala cumpriu a tarefa e respondeu corretamente às 

perguntas, mas essa pessoa não tinha entendimento sobre o chinês ou o que estava escrito. 

Como uma máquina, a pessoa dentro da sala podia manipular os símbolos, seguindo as regras, 

mas não entendia o que estava sendo processado. Nesse sentido, de acordo com Searle (1997), 

a máquina é semanticamente vazia, operando com a linguagem apenas com duas dimensões, a 

sintática e a lexical.  

O pensamento de Searle é também bastante explorado por Russell e Norvig 

(2013), sobretudo no que concerne a seus conceitos de IA fraca e IA forte. Contudo, segundo 

Haugeland (1982), o argumento do vazio semântico proposto por Searle mostra que a 

inteligência em geral e especificamente a semântica não são características internas da 

máquina de Turing ou do cérebro humano, mas características relacionais. A semântica 

incorporada emerge das interações do organismo com o ambiente e particularmente a relação 

com outros organismos. Dessa forma, se olharmos apenas para o interior da sala 

encontraremos uma peça semanticamente vazia. Mas é no uso das informações em certo 

contexto, ambiente ou relações sociais que encontramos o sentido, a semântica, das 

informações. Compreendemos que a semântica artificial existe, quando partimos do 

pragmatismo e da teoria da enação, na formação de um sistema inteligente capaz de atuar e 

modificar seu próprio meio.  

Após mais de vinte anos de domínio do cognitivismo, descobertas importantes 

levaram ao surgimento e consolidação do conexionismo. O método conexionista é 

biologicamente inspirado; busca sintetizar artificialmente estruturas biológicas, permitindo o 

surgimento de ações cognitivas a partir de interações de elementos simples (MATURANA; 

VARELA, 1995). A arquitetura conexionista consiste em uma configuração de unidades de 

processamento de informações. As teorias conexionistas impulsionaram enormemente o 

estudo de  sistemas distribuídos e paralelos. As ações cognitivas são descritas em termos de 

dinâmica ou funcionalidade das unidades enquanto elas interagem com o ambiente e com elas 

mesmas. Uma das mais importantes regras de aprendizagem sobre arquiteturas conexionistas 

é a regra do psicólogo Donald Hebb que entende que quanto mais ativas forem as interações 

entre algumas unidades, mais forte se tornam estas conexões e assim, por consequência, se 

tornam também mais recorrentes os comportamentos que essas conexões mantêm nesse 

ambiente.  
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No conexionismo considera-se o funcionamento cerebral baseado em 

interconexões neuronais, que quando bem sucedidas entre conjuntos de neurônios, alteram-se 

em resposta a nova experiência. No conexionismo os conjuntos contêm capacidades auto 

organizadas, permitindo adaptações a possíveis mudanças no sistema, sem necessidade de 

intervenção de uma unidade central de tratamento. O sistema funciona pela passagem de 

regras locais a uma coerência global, fato compreendido como propriedades emergentes ou 

globais, dinâmica de redes, redes não lineares ou sistemas complexos (MATURANA; 

VARELA, 1995). 

O conexionismo parte da relação simples entre neurônios, e os processos 

complexos seriam gerados a partir da conexão com outros neurônios. Dessa forma, por meio 

de arquiteturas simples, processos complexos emergem. Este é o principal postulado da teoria 

dos sistemas complexos, que assim se opõe a ideia clássica de que causas simples levam 

somente a efeitos simples e que efeitos complexos somente podem vir de causas complexas 

(CARVALHO, 2008). O conexionismo considera que unidades, quando conectadas, podem 

gerar um padrão emergente na rede de todo sistema, com suas próprias características 

emergentes que não podem ser reduzidas aos elementos constitutivos do sistema. Os modelos 

de redes neurais são um conjunto de unidades simples com um estado inicial aleatório ou 

predeterminado e as respostas unitárias particulares inevitavelmente influenciam outras 

unidades, criando uma rede interligada e um sistema auto organizado. O conexionismo, no 

que concerne aos conceitos de dinamicidade, auto-organização e processos emergentes foi 

uma importante teoria de base para a ascensão da teoria da enação (CARVALHO et al., 

2016). 

Para explicar a cognição, a teoria da enação proporciona uma visão naturalista, 

relacionada ao pensamento científico biológico e inspirada pela fenomenologia (CARVALHO 

et al., 2016). A teoria da enação entende que a cognição tem fundamento na ação. A 

inteligência é algo em ação, donde a palavra enação, do espanhol “en acción”. Situar a 

natureza fundamental da cognição na ação, constitui uma tese pragmática da mente e evita 

tanto o dualismo quanto o idealismo. A teoria enativa da cognição está também enraizada no 

conceito de autopoiesis (produção própria). A cognição é apresentada como um sistema auto-

organizado, produtor de si mesmo, uma vez que produz as próprias condições de sua 

existência. Segundo Maturana e Varela (1995), o primeiro sistema cognitivo foi a forma mais 

simples de vida. Mesmo a mais simples célula viva é detentora de um conhecimento, ela sabe 
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se manter viva no ambiente que vive. Suas ações que a mantêm viva são adaptadas ao meio 

onde vivem, são assim inteligentes.  

Ao pensarmos em um sistema cognitivo mínimo, o mais simples possível, o 

mecanismo fundamental do conhecimento está presente. O ambiente perturba e modifica uma 

estrutura cuja função mantém esse próprio sistema atuando sobre o meio. Nesse sentido, a 

entidade viva é descrita como uma história de perpetuação no mundo que ocorre através de 

seu acoplamento estrutural com o ambiente. Quando o agente e o ambiente estão 

estruturalmente acoplados, as ações dos agentes são adaptativas e assim, por consequência, 

inteligentes. 

O acoplamento estrutural ocorre pelas interações entre as unidades e o ambiente, 

que uma vez recorrentes, consistem em distúrbios recíprocos. Nessas interações, a estrutura 

ambiental apenas desencadeia mudanças estruturais em unidades autopoiéticas cujas 

alterações perturbam o próprio meio ambiente e vice-versa. O acoplamento estrutural leva a 

sistemas auto organizados e a sistemas complexos adaptativos. 

A evolução da espécie, segundo Maturana e Mpodozis (1999), ocorre assim por 

meio de deriva natural e a fonte da inteligência se encontra no corpo em ação. A ciência 

cognitiva enativa é desenvolvida e baseada a partir de algumas das principais características 

do conexionismo; a auto-organização e as propriedades emergentes. 

A principal questão sobre a conceituação da autopoiése é construída pelo diálogo 

com a teoria evolutiva de Darwin. Segundo Maturana e Mpodozis (1999), até o momento, 

houve várias propostas para a definição de um ser vivo, como a capacidade de reprodução, 

movimento, composição química e outras. As definições, contudo, dificilmente englobariam 

todas as formas de seres vivos. A definição de estrutura e organização colaborou para 

entender a condição do que seria estar vivo.  

A estrutura consiste nos componentes ou nas relações da unidade e precisa de uma 

organização, que é a relação que deve ocorrer entre os elementos estruturais para aquela 

unidade em particular que pertence a uma classe específica. A organização de estruturas (a de 

um organismo vivo em específico por exemplo) permite o pertencimento a uma classe 

(espécie, filo, etc.).  

Segundo Maturana e Varela (1995), a autopoiése é a organização indispensável 

para a classificação como um ser vivo. A evolução como deriva natural significa que, antes 

que o organismo esteja sob um processo de seleção pelo ambiente, ele deve primeiro existir, 

ele deve surgir deste ambiente como um sistema auto-organizado. A vida surge como uma 
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parte do ambiente que passa a se autoproduzir. Este é o seu desafio, seu problema: estar vivo, 

manter-se auto organizado. Se o organismo se produz em um ambiente, este organismo está 

adaptado e suas ações são descritas como cognitivas e assim inteligentes.  

Neste sentido é que a atividade de solução de problemas não precisa, segundo a 

teoria enativa, estar atrelada ao processamento de símbolos, mas deve antes estar atrelada à 

auto-organização do sistema. Neste sentido, visando uma arquitetura cognitiva enativa, uma 

maquinaria computacional enativa deve visar sobretudo a autopoiése. As informações destes 

sistemas se situam nas ações adaptativas do sistema no meio, não necessariamente nos 

símbolos processados (CARVALHO et al., 2016). 

Processos de seleção podem surgir por mudanças no ambiente, fator crítico para a 

adaptabilidade. A enação ocorre por meio de uma rede de níveis múltiplos de sub-redes 

sensório-motoras interconectadas, na medida em que o sistema cognitivo torna-se parte 

integrante de um mundo existente durável e mutável, sendo capaz de transformá-lo em um 

mundo novo, seguindo em uma co-evolução entre organismo e meio (ARENDT, 2000). 

Em relação aos modelos das ciências cognitivas, a enação vai além dos outros 

programas uma vez que a cognição não é mais compreendida como uma computação formal 

de símbolos mas abre portas para noções de computação emergente, computação coletiva, 

computação complexa, autopoiética, etc. Também a computação não é abordada como um 

processo estritamente individual, mas torna as ações de um coletivo como capazes de 

inteligência. Sistemas sociais são pensados como sistemas cognitivos, sendo a autopoiése 

destes sistemas a fonte de computabilidade. A enação extrapola a dicotomia indivíduo/interno 

e meio/externo, ou fatos biológicos ou sociais: “o sistema cognitivo do sujeito será parte 

integrante de um mundo existente durável porém cambiante, no qual indivíduo e meio são 

instâncias que se co-implicam.” (ARENDT, 2000, p. 06). 

Assim, o cognitivismo e conexionismo teriam o mundo intercalado por elementos 

e tarefas fortemente assentados sobre a cognição individual. Maturana e Varela (1995), ao 

contrário, evitam dicotomias de interior e exterior, distanciando a cognição da reconstituição 

ou projeção interna de um mundo externo e aproximando-a da ação incorporada. A enação 

consiste de situações locais que se transformam constantemente devido às ações do sujeito 

percebedor, e vice versa. Ao modificar o meio, os agentes findam por modificar aquilo que os 

controla. Dessa forma existe um sistema, um todo funcional e inteligente. O ponto de partida 

para tal percepção deixa de ser o mundo previamente existente e independente do sujeito 

percebedor, mas as possibilidades de um sistema se auto organizar em um meio. 
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A estrutura sensório-motora do agente (uma arquitetura reativa) seria responsável 

por permitir a guia (o modelo) de suas ações numa situação local. Compreende-se que um 

ambiente previamente estabelecido não seria o ponto de partida, e tal ponto não existiria se 

pensarmos em um sistema com pequena complexidade de circularidades e interdependências. 

Em problemas de grande complexidade combinatória, a auto organização leva o sistema a um 

estado dinâmico possível dentre tantos. A auto organização funciona assim como um controle 

e um redutor da complexidade do problema. As estruturas cognitivas surgem de capacidades 

sensório-motoras que permitem que a ação seja guiada pela percepção, podendo estas 

estruturas serem de agentes reativos ou lógicos, por exemplo, pois o foco está na auto 

organização do coletivo. Por meio de tais estruturas que viabilizam a entrada de informação, 

um agente pode atuar no meio e ser concomitantemente alterado pelo mesmo ambiente, 

levando a um coletivo de agentes auto organizados. 

Indicamos que a abordagem enativa transcende o seu contexto original dentro da 

biologia, sendo que a compreensão das relações estabelecidas entre o corpo e o ambiente e as 

ideias das relações conceituais entre mente e corpo podem ser aplicadas nas teorias 

computacionais, gerando modelos híbridos (enativo-cognitivistas, enativo-conexionistas) e 

mesmo servindo de inspiração para um novo modelo de maquinaria computacional (ver 

CRUTCHFIELD, 1994; MITCHELL, 1998; ROCHA; HORDIJK, 2005). Tal abordagem 

possibilita assim inspiração teórica para a criação de novos sistemas de inteligência artificial, 

bem como a proposição de máquinas complexas, autopoiéticas e vivas.
 

A teoria da enação influenciou o pensamento computacional e já vem trazendo 

uma renovação nos modelos de cognição artificial. Explorando noções do conceito de 

acoplamento estrutural, repetidas interações entre unidades de processamento da informação 

(agentes) e ambiente geram distúrbios recíprocos, dando origem a sistemas complexos 

adaptativos artificiais. Pesquisas em Inteligência Artificial levaram ao desenvolvimento de 

sistemas autônomos simples, formando estruturas sociais dinâmicas situadas em um ambiente 

ao longo do tempo, onde a solução de problemas advém de convergências do coletivo de 

agentes. Tais experimentos serão detalhados no Capítulo 3, enfatizando notadamente formas 

emergentes de linguagem. 

Na visão de Maturana e Varela (1995), os seres vivos e seus processos podem ser 

relacionados ao funcionamento das máquinas, sendo que o tipo de máquina que representam 

pode ser definido pelo entendimento de sua organização, não apenas a noção de sua estrutura. 

Os seres humanos são máquinas autopoiéticas segundo os autores, que transformam o meio 
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(social, geográfico, etc.) em que se encontram, ao mesmo tempo em que são transformados 

por este. Neste acoplamento estrutural, pela auto-organização do organismo humano, ele 

produz e mantem a identidade do sistema. 

Tal visão, além de contribuir para o entendimento dos processos que envolvem as 

relações humanas, coloca o ser humano como agente autônomo em seu próprio ambiente, 

sendo capaz de alterar sua estrutura, ao mesmo tempo em que o coloca em dependência com o 

coletivo que forma seu sistema, um todo inteligente. Assim, a identidade social de um sistema 

é formada e reafirmada pelo funcionamento desse próprio sistema.  

 

3.2 Teoria enativa da linguagem 

 

Em sua crítica ao reducionismo, o pragmatismo propõe um modelo materialista, 

fisicalista e não reducionista da relação do indivíduo com o mundo. Ao mesmo tempo, a 

escola chilena de biologia compreende que a cognição humana seja relacionada como uma 

ação guiada pela percepção, a enação. Tanto o pragmatismo como a enação propõem modelos 

vistos como redes em níveis múltiplos que se organizam e reorganizam. “A partir do 

pragmatismo e da enação, o mundo não será interpretado como uma instância objetiva dada, 

ele não estará simplesmente lá, ele virá a ser para o sujeito, inclusive o mundo objetivo que 

ele irá construir na fase formal.” (ARENDT, 2000, p. 12). 

A capacidade dos comportamentos comunicativos de se relacionarem com uma 

interpretação e entendimento de mundo interliga a linguagem humana às suas ações, e vice-

versa. Desta forma, torna-se impossível separar o domínio linguístico das atitudes, como se 

cada ação tivesse a capacidade de gerar um signo, que inserido em um contexto vivido, 

poderia ser relacionado a um objeto e assim criar sentido. A comunicação, em geral, se faz 

dessa forma, afirmando-se nos mais diversos níveis de complexidade, contando com uma 

gama de organismos que são capazes de desenvolver diferentes formas de troca de 

informações. Uma situação criada por meio de uma ação repetida no tempo e percebida por 

capacidades sensório-motoras, funciona como uma descrição do ambiente comum aos 

organismos em interação, e conduz ao entendimento e adaptação ao próprio ambiente em que 

se insere.  

Segundo Maturana e Varela (1995), existem diferenças significativas entre a 

comunicação e o domínio linguístico. Quando as interações entre as partes ocorrem apenas 

como um desencadeamento mútuo de mudanças de estado, respeitando as determinações 
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estruturais de ambas as partes, pode-se falar em comunicação, que seria como o operar de 

uma máquina, muito diferente da descrição das condutas desta mesma máquina. Um dos 

exemplos que os autores trazem sobre a comunicação, seria de um gato que acordava seu 

dono todos os dias andando sobre um piano. Se o dono se levantasse para atendê-lo, o animal 

estaria em frente à porta, esperando para ir ao jardim, mas, se o dono não se levantasse, o gato 

prosseguia a caminhar sobre o piano, fazendo barulhos. Tal exemplo demonstra que a 

interação entre o gato e o homem ocorreu por meio da comunicação, fruto de alterações 

recíprocas no meio, que seria como o operar de uma máquina: se ocorrer X, o resultado será 

Y. Se ocorrer Z, o resultado será W. Organismos em interação recorrente criam um 

acoplamento social de envolvimento recíproco na realização sua própria autopoiese. Tais 

condutas, em nível dos acoplamentos sociais, são ditas como comunicativas, e podem ser 

adquiridas ou inatas. As condutas linguísticas, por sua vez são a interseção entre uma conduta 

comunicativa e uma conduta ontogênica, mutável, desenvolvida ao longo das recorrentes 

interações, e se dá por meio de um acoplamento estrutural ontogênico entre as partes 

envolvidas, viabilizando que um observador a descreva em termos semânticos. “É essa 

qualidade das condutas comunicativas ontogênicas de poderem aparecer como semânticas a 

um observador, que trata cada elemento comportamental como se fosse uma palavra, que 

permite relacionar tais condutas à linguagem humana” (MATURANA; VARELA, 1995, p. 

231). Tais classes de condutas são designadas como um domínio linguístico entre as partes 

envolvidas, pois possibilitam a descrição semântica. 

 

As condutas linguísticas humanas pertencem de fato a um domínio de acoplamento 

estrutural ontogênico recíproco, que os seres humanos estabelecem e mantém como 

resultado de suas ontogenias coletivas. Ou seja, quando descrevemos as palavras 

como designadoras de objetos ou situações no mundo, fazemos, como observadores, 

uma descrição de um acoplamento estrutural que não reflete a operação do sistema 

nervoso, posto que este não opera com representações de mundo. (MATURANA; 

VARELA, 1995, p. 232) 

 

Os autores compreendem assim o caráter arbitrário dos termos semânticos, no qual as 

letras que formam uma palavra não mantém relação direta com seu objeto, fato facilmente 

verificável quando um mesmo objeto pode ser expresso por diferentes combinações de letras, 

a depender a língua que se usa.  A linguagem altera de modo radical os domínios 

comportamentais, tornando possível novos fenômenos como a reflexão e a consciência. “Tal 

característica é que a linguagem permite a quem opera nela descrever-se a si mesmo e às suas 

circunstancias” (MATURANA; VARELA, 1995 p. 233). 
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Para os humanos, as descrições do ambiente oriundas de suas ações, por meio da 

linguagem, podem ser ampliadas e reproduzidas pelo uso dos próprios termos. Esse fato 

favorece as possibilidades de abstração, fazendo com que o próprio domínio linguístico seja 

parte do meio de interações possíveis. Com o uso de signos que representem coisas reais, sem, 

no entanto, serem a coisa em si, é possível que se reflita sobre objetos jamais conhecidos. 

Tendo-se como exemplo as palavras como signos sonoros de representação, 

gerando assim significados, é possível que se entenda o que uma palavra desconhecida 

representa, pelo uso de outros termos já conhecidos que expliquem seu sentido. Nota-se que a 

linguagem é vista como um processo de significação de mundo, mas só é possível por meio 

da interação dos organismos entre si e com o seu próprio ambiente de inserção. 

A enação relaciona-se com um fluxo causal ao passo que um sistema autopoiético 

é mais que um sistema auto-organizado, uma vez que ele cria seu limite, separa seu interior de 

seu exterior. A linguagem está ao nível dos processos autopoiéticos coletivos, sendo assim um 

fenômeno social, um comportamento coletivo. Seguindo os preceitos dessa teoria, o 

fenômeno da linguagem estaria em concordância com reações de causa e efeito vivenciadas 

por meio da ação e interação de indivíduos com seus semelhantes e também com os sistemas 

que os envolve. Tais reações de causa e efeito podem ocorrer em diferentes níveis, desde os 

mais simples aos mais complexos, e demonstram ser interdependentes, ou partes que formam 

um todo. Com efeito, a teoria enativa da linguagem é uma teoria causal da referência. 

Segundo Searle (2000) a compreensão do conceito de intencionalidade suplantaria qualquer 

teoria causal da referência. Também neste ponto não estamos de acordo com Searle. Ao 

contrário, entendemos que as teorias causais da referência vão findar por esclarecer e desfazer 

o conceito de intencionalidade.  

Maturana e Varela (1995), ao tratar dos domínios linguísticos, sugerem que ao 

interagir, os organismos criam atrelamentos sociais recíprocos para sua própria autopoiése, 

que seria a capacidade dos seres vivos de atuarem como sistemas continuamente produtores 

de si mesmos e de seu entendimento. Tais sistemas são considerados autopoiéticos, pois ao 

longo do tempo remanejam e refazem os seus próprios componentes desgastados. Um sistema 

tido como autopoiético é simultaneamente o produtor e produto de seu meio, estando na 

posição central da própria constituição dos organismos que fazem parte desse sistema. Os 

sistemas autopoiéticos seriam assim autônomos (por manterem criação própria e pela ação no 

meio depender mais da dinâmica interna do que das perturbações do meio), mas também 

dependentes de recursos do ambiente (ao realizarem suas trocas socioambientais). 
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Os comportamentos que surgem, frutos de tal acoplamento social são 

comunicativos e têm sentido na autopoiése social. A emergência do processo de 

desenvolvimento da linguagem pode ser vista como uma consignação de um domínio de 

condutas coordenadas, relacionadas a termos interpretativos do mundo. Desta forma, o que 

determina um comportamento é o fluxo das ações auto organizadas do sistema social. É nos 

usos dos signos enquanto incorporados nos processos sociais que se encontram os 

significados. A linguagem ocorre de forma circular, no qual os processos sígnicos são capazes 

de alterar a estrutura do meio, do mesmo sistema em que se aplica, ao mesmo tempo em que 

as interações com o ambiente também modificam a linguagem, formando um ciclo de causas 

e efeitos que envolve processos semióticos emergentes. 

Processos semióticos emergentes afirmam-se nos mais diversos níveis de 

complexidade. A situação criada por meio de uma ação contínua no tempo funciona como 

uma descrição do ambiente comum aos organismos em interação e conduz ao entendimento e 

adaptação ao próprio ambiente em que se insere. 

Para os humanos, as descrições do ambiente oriundas de suas ações, por meio da 

linguagem, podem ser ampliadas e reproduzidas pelo uso dos próprios termos. Esse fato 

favorece as possibilidades de abstração, fazendo com que o próprio domínio linguístico seja 

parte do meio de interações possíveis. Com o uso de signos que representem coisas reais, sem, 

no entanto, serem a coisa em si, é possível que se reflita sobre objetos desconhecidos. É 

possível a produção de um mundo e mesmo a fantasia de se estar falando sobre as coisas elas 

mesmas.  

Entendemos a linguagem como um sistema capaz de produzir e reproduzir a si 

próprio, não como um sistema fechado mas como uma forma de vida. A linguagem responde 

a transformações do meio ambiente, mas é também ativa nas transformações do meio. Como 

sistema autopoiético a linguagem possui um fechamento operacional e um acoplamento de 

seus componentes léxicos e sintáxicos no meio biopsicossocial. A linguagem é um sistema 

complexo adaptativo e assim um fenômeno auto-organizado, conceito fundamental para o 

entendimento de sistemas complexos e a visão da linguagem como uma forma de vida. 

 

3.3 Sistemas Complexos 

 

Sobretudo a partir do século XX a imprevisibilidade de alguns fenômenos que 

ocorrem na natureza passou a ser analisada por estudiosos de diversas áreas como efeitos de 
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interações entre elementos simples, inicialmente pela busca de fatores que seriam necessários 

para a regularização destes acontecimentos imprevisíveis. Posteriormente, pesquisadores 

notaram que o entendimento de tais fenômenos desordenados não se daria de forma linear, 

como havia sido estudados até o final do século XIX (DILÃO, 1995). 

Por algum tempo acreditou-se que a desordem seria nada mais que uma exceção 

às regras que regeriam um mundo quase totalmente previsível, onde todos os problemas 

teriam solução, inclusive aqueles que ainda não haviam sido descobertos. Os sistemas 

caóticos poderiam ser estudados pelos traços restantes das diferentes ordens que se 

completavam em sua formação complexa, como se fossem formados por uma junção de 

diversas relações de proporcionalidades entre as inúmeras grandezas que envolvem os 

fenômenos da natureza (DILÃO, 1995). Desta forma, os sistemas tidos como caóticos 

mostram-se de difícil mensuração, visto que se configuram por meio de uma multiplicidade 

de grandezas presentes em cada fenômeno estudado. Segundo Anjos e Vieira (2008), para que 

um sistema tenha comportamento caótico, ele deve obedecer a, pelo menos, três regras: ser 

dinâmico (alterar-se com o tempo); ser não linear (a relação entre resposta e perturbação 

sofrida é não determinística); e ser muito sensível (pequenas perturbações de seu estado, a 

longo ou curto prazo podem acarretar mudanças significativas em sua estrutura).  

A teoria dos sistemas complexos como disciplina científica possui propriedades 

universais, e engloba conceitos interdisciplinares de diversas áreas como a termodinâmica 

(estudo do calor), autômatos celulares (estudo da vida artificial) e redes neurais (estudo das 

ligações entre as células nervosas cerebrais). Sua principal ferramenta será o computador. 

(ANJOS & VIEIRA, 2008). Desta forma, as noções de fenômenos harmônicos, regulares, 

perfeitos e racionais deram lugar, com os sistemas complexos, à noção de um sistema caótico, 

com comportamento mais dificilmente previsível, devido a seu caráter multifatorial. Segundo 

Michel (2009), um sistema complexo poderia ser entendido como um sistema que possui um 

grande número de agentes em interação, e cujo sistema apresenta comportamentos emergentes 

não triviais e auto-organizados. 

Segundo Bresciani Filho (2013), os sistemas complexos podem ser definidos 

quanto aos aspectos qualitativos e quantitativos, apresentando as seguintes características 

qualitativas: 

 
(1) obrigatoriamente organizações (estruturas com funcionalidades) nas quais os 

elementos constituintes apresentam determinadas atividades, e são assim 

caracterizados como agentes (elementos ativos); (2) geralmente, mas não 
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obrigatoriamente, elevado número de agentes (elementos ativos); (3) geralmente, 

mas não obrigatoriamente, muitos graus de liberdade dos agentes; (4) eventualmente 

relações hierarquizadas entre os agentes; (5) geralmente, mas não obrigatoriamente, 

relações interativas múltiplas; (6) obrigatoriamente relações interativas entre os 

agentes com causalidade circular retroativa e recursiva, caracterizando interconexão, 

entrelaçamento e interdependência; (7) geralmente, mas não obrigatoriamente, 

relações interativas com seu meio ambiente; (8) geralmente, mas não 

obrigatoriamente, processos de autoorganização e autopoieses; (9) geralmente, mas 

não obrigatoriamente, propriedades emergentes caracterizadas pelo surgimento de 

novos padrões organizacionais, pela adaptação da organização ao meio-ambiente, 

pela criação de nova organização e pela evolução da organização ao longo do tempo. 

(BRESCIANI FILHO, 2013, p. 13-14). 

 

Quanto aos aspectos quantitativos, Bresciani Filho (2013) pontua diferentes 

parâmetros em relação ao fenômeno envolvido referentes a várias áreas de conhecimento, 

buscando estabelecer um determinado grau de complexidade que viabilize a comparação de 

sistemas.  “Um sistema pode ser considerado mais complexo do que outro se possui um nível 

de informação mais elevado. Essas definições também podem estar relacionadas às escalas de 

observação do fenômeno.” (BRESCIANI FILHO, 2013, p. 14). Segundo Bresciani Filho 

(2013), um sistema pode ser considerado complexo ou não a depender do nível da escala de 

observação. Neste sentido, um fenômeno que demanda um forte empreendimento 

interdisciplinar em sua investigação, do ponto de vista do nível da escala para sua observação, 

pode ser entendido como um sistema complexo. 

Na figura 3 podemos observar um dos exemplos clássicos e de entendimento 

bastante claro de sistemas complexos. Trata-se do atrator de Lorenz (1963), uma realidade 

matemática no qual, a partir de interações de três equações diferenciais (f(x,y) = x – y; g(x, y, 

z) = x – y – xz; h(x, y, z) = xy – z ), pode-se notar o surgimento de padrões que garantem a 

formação de um equifinal. Assim, como pode ser visto na figura 3, uma vez que os resultados 

obtidos nas interações são plotados em um gráfico, percebe-se a formação de uma figura que 

remete a uma asa de borboleta. Apesar de haver uma imprevisibilidade notória a respeito do 

próximo resultado (nunca sabemos se a curva bifurca para a direita ou para a esquerda do 

gráfico), podemos dizer que existe sempre um padrão ou um equifinal, ditado pelo arquétipo 

da asa da borboleta (PRIGOGINE, 1997). 
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Figura 3 – Atrator de Lorenz 

 

Fonte: LORENZ, 1963, p.163. 

  

Na análise de formas de linguagem em sistemas multiagente proposta no presente 

trabalho, após o término dos ciclos, ou concluídas as diversas iterações pelos agentes, não há 

como afirmar seu próximo ponto ou movimento, mantendo assim a mesma imprevisibilidade 

que há no atrator de Lorenz. Contudo, podemos dizer que, ao final dos ciclos haverá a 

convergência a um léxico comum, a ser partilhado entre os agentes. Assim, 

independentemente dos parâmetros, os sistemas acabam por convergir a um equifinal, que em 

nossa análise corresponde ao uso do mesmo léxico para fazer uma representação. É dessa 

forma que funcionam os sistemas complexos: como um sistema não linear, mantendo a ideia 

de um caos mecanicista (determinístico ou não determinístico) que permite a observação de 

comportamentos emergentes, que nesse caso seriam processos semióticos. O programador dos 

sistemas seria assim responsável apenas pelos modos básicos das equações pois 

comportamentos podem emergir de maneira imprevisível ao próprio programador.  
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3.4 Linguagem como Sistemas Complexos 

 

O presente capítulo compreende a linguagem como um sistema complexo, sendo 

um fenômeno dinâmico, não linear e altamente sensível a alterações de estrutura, ao mesmo 

tempo em que exerce influência direta em seu meio. Apesar de inexistir um único conceito 

pré-determinado sobre o que seria um fenômeno complexo, acredita-se que um sistema que 

requer informação de diversas áreas para sua explicação poderia ser descrito como tal. A 

complexidade é notória na linguagem uma vez que sua ocorrência interdepende de vários 

fatores biológicos, sociais, psicológicos e outros. 

É importante destacar a linguagem como fenômeno não linear, dinâmico, auto 

organizado e adaptativo, assim como um sistema complexo. Nos sistemas complexos há uma 

maior coordenação e entendimento dos diversos vieses necessários para seu acontecimento. 

Há um entrelaçado de diversas regras, diferentes leis, mas pode-se conhecer o todo, não 

somente pelo entendimento das partes mas também pelo entendimento de suas relações. 

Considera-se a linguagem como um fenômeno complexo uma vez que teria a 

capacidade de envolver partes que se completam entre si. A interação entre os falantes e o seu 

meio ambiente proporciona, ao longo tempo, uma modulação dinâmica no sistema de 

comunicação que simultaneamente altera o meio externo e sofre influências desse meio. A 

linguagem é um fenômeno que envolve as coletividades, que por sua vez podem ter seu 

comportamento alterado devido às influências da comunicação, ao mesmo tempo em que se 

estabelecem regras em concomitância com as exigências para sua adaptação ao meio 

ambiente.  

A linguagem é uma maneira de se construir e manipular a informação, podendo 

ser criada a partir de certa organização por meio de estados variáveis de perturbação. A 

linguagem é “líquida” no sentido em que pode se adaptar às exigências de seu sistema bio-

psico-social e chegar a criar modificações no todo em que se insere por meio de propriedades 

coletivas que emergem, gerando assim novas respostas a partir da interação entre os falantes e 

o meio (MATEUS, 2005). 

Segundo Ellis e Larsen-Freeman (2009), a linguagem teria fundamentalmente 

uma função social. Processos de interação humana juntamente com processos gerais de 

domínios cognitivos formam a estrutura e o conhecimento da linguagem. Os padrões de uso 

têm grande força e influência no funcionamento da linguagem, a forma como é adquirida, 
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utilizada e como se altera com o tempo. Todos esses processos não são independentes entre si, 

mas configuram facetas de um mesmo sistema complexo adaptativo.  

Para os autores, a linguagem como um sistema complexo adaptativo seria notória 

por meio da abordagem das nuances que envolvem sua emergência, uso e mudança. Tais 

características envolveriam: o compartilhamento de aspectos internos (inerentes ao sujeito) e 

aspectos externos (referentes ao meio); a diversidade intrínseca, em que não haja um agente 

da linguagem que seja ideal, mas cada membro seria igualitariamente visto com um produto 

de sua exposição única e experiência com o uso da linguagem; dinâmica perpétua, no qual 

não há estabilidade eterna à linguagem em constante movimento; não linearidade e fases de 

transição; adaptação por meio de sua abrangência e competição; sensibilidade e dependência 

com relação ao meio ou sistema; e capacidade de alteração do próprio sistema em que se 

forma. 

Assim a cognição, a consciência, a experiência, as interações, a sociedade, a 

cultura e a história estão conectados e entrelaçados no surgimento da linguagem de maneira 

dinâmica e complexa. Forma-se um fenômeno em que uma gama multifatorial está conectada. 

Contudo, apesar de tal complexidade e da aparente ingovernabilidade e caos, existem padrões 

em todas as esferas citadas. Os padrões linguísticos não seriam assim, pré-determinados pela 

genética ou por outros fatores isoladamente, mas seriam emergentes e oriundos de uma 

organização de padrões linguísticos sincrônicos e multifatoriais, envolvendo diferentes níveis 

organizacionais (BECKNER et al., 2009). 

Considerando a linguagem como conduta social que depende de um aparato 

cognitivo básico, pode-se dizer que biologicamente não existe uma passagem direta de 

informação entre cérebros durante os atos comunicativos, mas a imputação de significado 

seria fruto de interações entre falantes biologicamente capazes, que geram comportamentos 

em cada membro envolvido, ao mesmo tempo em que há a dependência de um uso ou 

aplicação em um sistema para manutenção daquele sistema social. 

 
As interações linguísticas orientam mas não especificam o curso da conduta, pois, a 

função da linguagem não é a transmissão da informação nem a descrição do 

universo, mas a criação de um domínio de comportamento consensual entre os 

sistemas linguisticamente interagentes, através do desenvolvimento de um domínio 

de interações cooperativas. (RAMOS, 1996, p. 87). 

 

O domínio linguístico, como uma forma de comunicação, pode ser visto e 

entendido como uma forma de comunicação simbólica do mundo, e a partir de tais 
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reproduções por meio do uso de signos, seria possível a abstração e o surgimento de formas 

de inteligência e correlação entre os membros interativos em um ambiente compartilhado. 

Tais níveis de consciência envolvidas em um domínio linguístico são mais refinados e 

elevados mas só são possíveis por meio da linguagem em nível comunicativo básico (pela 

formação de um coletivo auto organizado), e por esse motivo, tal fenômeno interessa 

fortemente à cognição artificial, que será mais abordada no próximo capítulo do presente 

estudo. 

Luc Steels (2003), em seu artigo intitulado Inteligência com Representação, foca 

nas explicações conceituais a respeito de formas de inteligência por representação em 

modelos experimentais que envolvem a interação entre agentes artificiais autônomos 

compartilhando um ambiente próprio e específico. As questões técnicas sobre o 

funcionamento do sistema que permitiu aos agentes a representação são deixadas para outros 

estudos mais específicos da área da computação, nos quais pesquisadores estudam a 

conformação e arquitetura dos agentes ou robôs. Tais méritos não serão abordados neste 

estudo, sendo que as estruturas físicas que permitem input e output para a viabilização da 

interação e representação dos modelos são perpassadas brevemente. 

 Steels (2003) teve como uma das bases de seu experimento uma reprodução 

incrementada das tartarugas robóticas do cibernético Grey Walter. Basicamente formados por 

peças de Lego, rodas e sensores, os robôs interagiam entre si e com o ambiente em tempo 

real, compartilhando representações próprias de seu meio.  

Segundo Steels (2003), o sentido da abordagem comportamental (behavior-based 

robotics) estaria amplamente relacionado ao estudo da inteligência artificial em razões 

biológicas, em vez de razões lógicas ou psicológicas que foram usadas dos anos 60 aos anos 

90. Assim, em estudos e experimentos atuais, as noções de adaptação, emergência, ecologia, 

evolução e auto-organização são cruicais em sua aplicação em robôs autônomos que operam 

em tempo real em um ambiente altamente dinâmico.  

Tais experimentos atuais que envolvem relações entre os robôs e/ou agentes 

artificiais levantam um questionamento: como e em quais níveis esse paradigma de interação 

e autonomia poderia tocar nas esferas da conceitualização e de representação, envolvendo-se 

então com níveis cognitivos mais elevados? Desta forma, os agentes autonomos são capazes 

de construir representações e compartilhá-las com outros agentes, de forma que a troca de 

informação entre membros não é programada de modo a ser imposta por designers ou 
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programadores, mas evoluem dinamicamente onde as bases de interação podem alterar todo o 

sistema em que se insere (MISOCZKY, 2003). 

A comunicação e a linguagem desempenham importante papel em favorecer 

capacidades de representação, e talvez a linguagem emergente seja a peça chave que permita 

que os agentes desenvolvam e compartilhem autonomamente conceituações do mundo, 

podendo eles mesmos formular problemas em seus jogos de linguagem.  

A inteligencia relaciona-se diretamente com a linguagem, sendo assim 

compreendida pelo uso e capacidade de representação. Tais processos sígnicos podem não ser 

necessários para muitos aspectos ligados à inteligência sensomotora (nível estritamente 

comunicativo), contudo tornam-se uma questão importante para o início do desenvolvimento 

de altos níveis de inteligência e cognição. 

Neste estudo, a linguagem é abordada como um sistema complexo adaptativo, 

sendo assim notoriamente interdisciplinar, uma vez que evolve cognição, consciência, 

experiência, interações, sociedade, cultura, história e várias outras áreas interdependentes. 

Tais fatores conectados e entrelaçados para o surgimento da linguagem de maneira dinâmica e 

complexa parecem seguir padrões que se repetem em sua ocorrência. Os padrões linguísticos 

percebidos nas mais diversas áreas (gramática, fonética, e inclusive a semântica) não 

correspondem a fatos independentes, mas são frutos de uma organização intricada de padrões 

linguísticos observados concomitantemente em diferentes níveis de organização. 

Os fenômenos complexos e adaptativos como a linguagem podem ser 

compreendidos por meio de abordagens computacionais, com o auxílio dos campos da 

modelagem computacional em ciências cognitivas. Tais modelagens permitem maior 

manipulação e mensuração dos inúmeros fatores que se interacionam na formação da 

linguagem. Os padrões existentes no funcionamento desse fenômeno, bem como as possíveis 

mudanças em tais padrões, podem ser melhor compreendidos com a modelagem e simulação 

da emergência de linguagem em sistemas computacionais, por serem ambientes controlados. 

As formas de abstração, inteligência, consciência e outros níveis cognitivos mais refinados 

são dependentes da linguagem, assim seu entendimento nas diversas áreas que estudam estes 

fenômenos necessita de abordagens assertivas. 
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4. ANÁLISE DE MODELOS E SIMULAÇÕES MULTIAGENTE DA LINGUAGEM 

 

O estudo de um sistema implica em sua observação, com a construção de um 

modelo do sistema observado. Um modelo funciona como um filtro da realidade, sendo 

condicionado por nossos conhecimentos e verdades, que juntamente com as ferramentas 

usadas para a observação, implicam em um filtrado que represente uma realidade. O modelo 

seria o resultado do ato de modelagem, que por sua vez implica em um plano ou esquema 

envolvido em paradigmas e em metodologias (RAMAT, 2007). 

Quando um modelo de um sistema é implantado, o programador, ou modeller, 

ilustra capacidades cognitivas, escolhendo os elementos essenciais a serem levados em 

consideração para explicar determinado fenômeno. Desenvolvendo um modelo, o 

programador também assume hipóteses qualitativas sobre os mecanismos básicos que 

induzem ao fenômeno observado em um sistema real. Ele extrai do artefato in silico as 

propriedades do seu modelo e suas hipóteses (PHAN & AMBLARD, 2007). “To define an 

operational notion of model for the social sciences, we may say in a synthetic way that the 

model we are interested in, is an abstraction of the object formalized by means of a non-

ambiguous language.” (PHAN & AMBLARD, 2007, p. 95). 

Segundo Ramat (2007, p. 87), a simulação multiagente corresponde a 

implementações computacionais de um modelo, acompanhada pela observação do 

comportamento desse modelo; “the construction of a simulation is very often summarized in 

the construction of a computer processing program.”. A atividade de modelagem e simulação 

retoma a um laboratório de construção de modelos que representem fenômenos da realidade.  

Os modelos computacionais implicam em processos computacionais, em um 

sentido amplo, que representem funções cognitivas expressas por meio de simulações. Os 

modelos computacionais podem ser vistos como uma forma de possibilitar a emergência de 

formas de linguagem em sistemas complexos baseados em multiagente. Tal método pode 

contribuir para maior conhecimento a respeito dos fenômenos da nossa própria linguagem e 

suas consequências, bem como contribuir para os avanços no campo da computação e 

inteligência artificial. 

 
Na investigação dos fenómenos psicológicos e biológicos, têm sido usados modelos 

computacionais com o objectivo de melhor compreender processos cognitivos como 

a atenção, memória, linguagem e raciocínio. Na construção computacional dos 

modelos são seguidas principalmente duas abordagens, os modelos conexionistas 



52 

 

 

(redes neuronais) e modelos simbólicos (manipulação de símbolos e conjunto de 

regras computacionais). (SANTOS, 2011, p. 13). 

 

Atualmente encontram-se inúmeras formas de reprodução linguística por 

softwares, feitas a partir de experimentos que se basearam nos conhecimentos em sintaxe, 

estudando a língua em sua formulação lógica. Sabe-se, contudo, que a linguagem natural não 

é composta apenas por sintaxe, mas também pela semântica, e assim inúmeras interpretações 

de um fato podem variar devido aos usos coletivos de certa população; aspectos contextuais, 

sociais e culturais. A linguagem é compreendida como um sistema dinâmico complexo. 

Segundo Loula (2004), a principal crítica à Inteligência Artificial ao entender a 

inteligência como manipulação simbólica, foi não tratar uma questão básica e anterior: como 

uma coisa pode representar outra, configurando assim o Problema da Representação do Signo. 

“O sistema simbólico estaria manipulando elementos que para o próprio sistema não 

representariam nada.” (LOULA, 2004, p. 1). Haveria assim um vazio semântico nos sistemas 

artificiais não autônomos (SEARLE, 1997), que funcionariam seguindo as normas de um 

operador externo ao próprio sistema. Desta maneira, os sistemas artificiais seriam entendidos 

como estruturas alheias e sem significado de seu próprio funcionamento, entendido apenas 

como seguindo as regras da programação tal como um trem segue a linha de ferro (FERBER 

et al. 2012). Deste modo, um sistema sem autonomia e comportamentos emergentes. 

Os símbolos presentes no sistema, introduzidos por um operador externo, de 

maneira top-down, de modo pré-determinado, funciona como um entrave para a autonomia 

dos agentes e para o surgimento de formas emergentes de linguagem. Busca-se então, uma 

abordagem sobre a possibilidade de um sistema baseado em agentes artificiais desenvolver 

uma forma autônoma de linguagem com representações de alto-nível a partir de processos 

semióticos. A análise da emergência de formas de linguagem em sistemas artificiais se faz 

como em um laboratório com variáveis controladas e contribui para a compreensão dos 

processos cognitivos próprios da linguagem humana, servindo como um modelo para 

reprodução de um fenômeno e uma forma inovadora e mais assertiva para investigar os mais 

diversos fatores envolvidos na linguagem: ontogenéticos, filogenéticos, sociais, situacionais, 

etc.  

Considerando a concepção antropológica do homem como uma junção de vários 

aspectos: biológicos, sociais, culturais, psicológicos e outros, há de se entender a linguagem 

humana como uma consequência de tais relações complexas. Os sistemas artificiais diferem 

dos homens em vários destes aspectos e assim a linguagem a emergir entre agentes artificiais 
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também será diferente da linguagem dos homens, mostrando-se única em sua formação e uso. 

Os sistemas multiagente, como um sistema que apresenta de fato a emergência de linguagem, 

se tornam sistemas privilegiados para serem usados como modelos para o estudo da 

linguagem humana. A modelagem computacional ocorre assim, usando um termo de Turing 

(1950), como em um jogo de imitação. 

As inferências, formulações de hipóteses e o desenvolvimento multidisciplinar das 

áreas envolvidas no estudo temático são de grande serventia para os campos da inteligência 

artificial e da linguística computacional, ao passo que métodos de observação, hipótese e 

experimentação permitem a abordagem da linguagem como um sistema lógico de relação 

entre símbolos, tal como Peirce sugeriu. Este jogo de desenvolvimento mútuo em contexto 

interdisciplinar foi bastante enfatizado por Newell e Simon (1976). 

Segundo Misoczky (2003), a cibernética atualmente é relacionada a uma teoria de 

comunicação e aprendizagem no qual os sistemas precisam desenvolver capacidades para 

perceber, monitorar e decompor aspectos importantes do seu ambiente, além de relacionar 

essas informações às normas operantes que guiam o comportamento de sistemas e detectar 

desvios importantes dessas normas, iniciando ações corretivas quando necessário. Tornam-se, 

então, adaptados a seu meio ambiente, ao mesmo tempo em que demonstram serem ativos em 

sua modificação. Noções estas fundamentais para o conceito de agente. O ponto central é que, 

o agente age em função de sua arquitetura, dos processos por ela engendrados e de seu 

ambiente. Ele é determinado por estes fatores. Não obstante, ao modificar o ambiente, os 

agentes modificam o que lhes determina, produzindo um sistema auto-organizado, muitas 

vezes não-determinístico e capaz de adaptação. Neste sentido, os sistemas multiagente 

constituem sistemas complexos adaptativos (CARVALHO, 2012; GILBERT, 1995; LENAY, 

1994). As noções de autopoiése vistas no capítulo anterior são abordadas nos sistemas 

artificiais como a capacidade de produzir e reproduzir a si próprio, respondendo às 

transformações do meio ambiente em que se inserem, a partir de seus próprios componentes 

operacionais. A teoria dos sistemas complexos, também trabalhada no capítulo anterior, 

descreve sistemas dinâmicos artificiais e sua capacidade de auto-organização, sendo assim 

uma área de promoção da interdisciplinaridade pois um número enorme de fenômenos 

naturais podem assim ser modelados. A assimilação do conceito de sistemas complexos em 

ciências humanas favorece reestabelecer uma unidade sistêmica entre o sujeito e seu meio, em 

relação circular de interdependência (CARVALHO, 2012; GILBERT, 1995; LENAY, 1994). 
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4.1 Sistemas Multiagente (SMA) 

 

Os Sistemas Multiagente (SMA) permitem diferentes conceitos e técnicas que 

envolvem entidades de software e hardware, os chamados agentes, situados em ambiente real 

ou virtual, agindo em cooperação de acordo com modos de interação. Diversas características 

são atribuídas aos agentes: 1. Ser capaz de agir em um ambiente; 2. Ser guiado por uma 

tendência (que pode ser uma função de sobrevivência, satisfação, ou objetivo individual ou 

geral); 3. Possuir sua própria fonte de recursos; 4. Ter uma representação parcial de seu 

ambiente; 5. Poder comunicar-se direta ou indiretamente com outros agentes; 6. Poder se 

reproduzir; 7. Ser autônomo. Seu comportamento autônomo é fruto de sua percepção, 

representação e interação com o mundo e outros agentes (FERBER, 2007). 

A Figura 2 mostra o comportamento ou ação de um agente gerado pela percepção, 

representação e interação com outro agente e o meio. 

 

Figura 4 – Ação dos agentes 

 
Fonte: FERBER, 2007, p. 9. 

 

A arquitetura típica dos agentes é designada por uma série específica de módulos 

e funções. Comumente os agentes dispõem de quatro funções: função representacional, 

função de decisão, função de interação e função vegetativa (FERBER, 2007). 

A função representacional é responsável por modelar o ambiente, outros agentes e 

organizações, bem como a memorização de quaisquer eventos que possam afetar o agente. 

Essa função é bem desenvolvida em agentes cognitivistas que possuem representação interna 
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de um mundo que eles podem manipular para planejar as ações que devem assumir 

(FERBER, 2007).  

A função de decisão, ou controle, refere-se às origens, limites e seleção de 

atividades que serão realizadas. Relaciona-se à ação que o agente irá tomar. Essa função é 

dividida em três outras funções: a função motivacional, que descreve como as tendências, 

metas e desejos são formalizadas em concordância com demandas internas ou externas; a 

função deôntica, que considera as normas e gerencia o modo como as regras, padrões e leis 

sociais estruturam o conjunto de ações possíveis e quais são proibidas; e por último, a função 

de decisão, que lida com a avaliação e seleção da ação a ser tomada (FERBER, 2007). 

A função de interação cria links entre um agente e aquilo que o rodeia e gerencia 

atividades de interação entre agentes e entre agentes e seu ambiente. A função assegura todas 

as funções de input e output. Essa função é formada por duas sub funções, a função 

perceptiva, responsável pela aquisição de dados que vêm de fora, e a função executiva, que 

trata da execução de ações selecionadas pela função de decisão. 

A função vegetativa relaciona-se com a preservação do agente, para mantê-lo 

ativo no sistema. Frequentemente os agentes precisam consumir energia para recarregar suas 

fontes e estarem aptos a desenvolver atividades.  

Os SMA despertam interesse por tratar de agentes autônomos, proativos, que 

controlam seu comportamento e sua tomada de decisões, com habilidades de interação e 

sociabilidade. Por serem entidades grupais, a noção de sociedade e da formação de um todo 

inteligente e ativo é desenvolvida por meio de diferentes formas de interação. A sequência de 

ações do programa de um agente produz padrões organizados de atividades e formas sociais 

emergem, fato que por sua vez, força e molda o comportamento dos agentes, de forma cíclica. 

Assim, agentes atuam de maneira autônoma em um espaço mantido pela estrutura da 

sociedade artificial na qual eles atuam, uma sociedade criada como fruto de sua própria 

organização. “There is a dependency loop between agents and societies, between the micro 

and the macro level, between individual and collective, which is finally the core of complex 

system issues in social science.” (FERBER, 2007, p. 11).  

A comunicação entre agentes está no centro das interações e das organizações sociais. 

Sem se comunicar, um agente é totalmente isolado. Como eles se comunicam, os agentes 

podem cooperar e coordenar suas ações e se tornarem verdadeiros seres sociais. A 

comunicação é expressa através de itens de linguagem (mensagem, sinais) que, uma vez 

interpretados, produzirão um efeito nos agentes. Há um grande número de abordagens para as 
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comunicações: as da linguística e da filosofia da linguagem são desenvolvidas em conjuntos 

de conceitos conhecidos como atos de fala.  

A Figura 3 permite melhor entendimento a respeito dos quatro aspectos dos SMA. 

O quadro baseia-se em um processo de decomposição entre o individual e o coletivo, e o 

interior e exterior. Cada quadrante deve ser visto como uma perspectiva em que indivíduos, 

situações, sistemas sociais e a arquitetura devem ser descritos. 

 

Figura 5 – Os quatro aspectos dos SMA 

Individual- Interior (I-I) 

I   Subjectivity 

< mental states, emotions, 

beliefs, desires, intention, cognition > 

“Interiority” 

Individual – Exterior (I-E) 

It, This  Objectivity 

< agent behaviour, object, 

process, agent body > 

“Observables, exteriority” 

Collective - Interior (C-I) 

We  Inter-Subjectivity 

<shared/collective knowledge, 

ontologies, norms and convention, 

language and semantics > 

 

“Noosphere” 

Collective – Exterior (C-E) 

Them, all this  Inter-objecticity 

<reified social facts and 

structures, Organizations, forms of 

interaction, environment as interaction 

space> 

“SocioSphere” 

Fonte: FERBER, 2007, p. 15. 

 

A parte superior do quadro é relacionada aos aspectos individuais do agente, 

enquanto que a parte inferior é dedicada aos aspectos coletivos. A coluna da esquerda 

demonstra os aspectos internos, enquanto que a coluna da direita é sobre os aspectos externos 

(referentes às manifestações de comportamento e traços do ambiente que podem ser vistos por 

um observador de fora). O quadrante I-I relaciona-se com as emoções, crenças, desejos e 

intensões, referindo-se a estados mentais e à subjetividade. No quadrante I-E apresenta-se o 

corpo como percebido, um corpo físico, objetos concretos e comportamentos. O quadrante C-I 

relaciona-se com o conhecimento compartilhado, as crenças, representações coletivas, 

ontologias e normas sociais. Representa a intersubjetividade (Noosphere). O quadrante C-E 

representa aspectos do coletivo que podem ser vistos por um observador externo, como a 

interação de vários agentes, a forma como se organizam.  
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Segundo Ferber (2007), os aspectos coletivos e organizacionais nos SMA não 

foram bastante explorados em trabalhos anteriores, contudo, atualmente são considerados 

como uma parte importante no desenvolvimento dos estudos na área, por envolverem 

conceitos de grupos, regras e normas.  

O poder dos SMA é oriundo de tal processo cíclico em que os agentes agem de 

maneira autônoma em um espaço limitado pela estrutura da sociedade em que atuam, e tal 

estrutura, por sua vez, resulta do comportamento dos agentes. Existe um laço de dependência 

entre os agentes e a sociedade, entre os níveis micro e macro, entre indivíduo e coletivo, fato 

que configura o centro das questões em sistemas complexos e ciências sociais (FERBER, 

2007). 

 

Figura 6 – Arquitetura dos agentes 

 
Fonte: FERBER, 2007, p. 10. 

 

 

 

 



58 

 

 

4.2 Análise de um Modelo de Linguagem Emergente 

 

Pesquisadores de diferentes áreas atualmente desenvolvem ambientes virtuais ou 

de interação homem-máquina no qual modelos computacionais servem de base para 

promoção de interações nas quais emergem a linguagem, notadamente um repertório léxico 

comum entre agentes, por meio de uma “negociação” de símbolos. Em tais experimentos 

torna-se possível a observação e também a alteração de parâmetros de eventos, possibilitando 

melhor compreensão do fenômeno da linguagem e suas especificidades. “Em termos 

experimentais, são muitas as vantagens defendidas: pode-se alterar livremente os parâmetros 

que definem os padrões de eventos observados, a arquitetura dos sistemas e o ambiente.” 

(QUEIROZ, 2007, p. 12). 

Destaca-se em especial um experimento in silico de Queiroz e Loula (2006), 

inspirado no caso etológico da comunicação de primatas (macacos vervets) e nos estudos 

sobre ícones, índices e símbolos. O experimento demonstra a emergência de léxico a partir da 

interação de agentes (macacos virtuais) que usam diferentes “alarmes” (repertório léxico) para 

avisar aos companheiros a chegada de um predador ou um obstáculo.  

 
Através da identificação das estruturas neurais básicas necessárias para implementar 

símbolos em um cérebro primata e inferência de seus papéis funcionais, nós 

designamos funções computacionais equivalentes em criaturas artificiais. Isso nos 

permitiu simular a emergência de símbolos de aviso de predador em uma 

comunidade de prezas artificiais habitando em um mundo virtual de eventos de 

predação. (LOULA, 2004, p. 117). 

 

Os agentes “macacos” partem de vocabulários completamente distintos, mas que 

através das interações complexas de fuga, alarme e aproximação de predadores em um 

ambiente virtual, convergem sobre um vocabulário comum a todos. Configura-se, assim, a 

emergência de léxico em um grupo de agentes virtuais e autônomos. A convergência a um 

léxico comum possibilita a seleção das criaturas pois é um fator de adaptação ao meio, ou 

seja, aqueles agentes que agem seguindo a norma ou convenção do grupo se beneficia das 

informações veiculadas no mesmo. 

 
Simulamos um ecossistema que permite interação entre criaturas, incluindo 

comunicação intra-específica para a presença de predadores, uma atividade que 

provê vantagem seletiva aos seus usuários. O ambiente funciona como um 

laboratório para simular a emergência de comunicação. Para construí-lo, e inferir as 

condições mínimas para o design das criaturas, examinamos o caso de comunicação 

animal descrito e propomos: (i) síntese de criaturas para investigar: (ii) 
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aprendizagem de modalidades sígnicas em eventos de comunicação, (iii) relação 

entre as modalidades (índices - símbolos). (QUEIROZ; LOULA, 2006, p. 103). 

 

Os “animais” são agentes autônomos, habitantes de estruturas bidimensionais 

(podem ser visualizados em monitores ou telas de computadores), com sensores próprios e 

habilidades motoras que permitem interações com seu mundo virtual (Figura 5), por meio de 

parâmetros fixos e modificáveis de comportamento. 

Os agentes virtuais são controlados de forma que módulos paralelos que 

descrevem comportamentos podem ser ativados, desta maneira, diferentes eventos podem 

gerar uma série de comportamentos que, associados a uma capacidade de memória aplicada 

aos agentes, possibilitam a seleção daquelas criaturas que tiveram maior adaptação ao 

ambiente virtual. 

 

Figura 7 – Espaço virtual 

 
Fonte: QUEIROZ; LOULA, 2006, p. 16. 

 

O espaço virtual (Figura 5) é formado por objetos fixos escaláveis (representados 

por árvores) e esconderijos (arbustos), que são estruturas estáticas para os agentes. Estes, por 

sua vez são criaturas virtuais autônomas e móveis, e constituem dois grupos principais: as 

presas e três tipos de predadores: terrestres, rastejantes e aéreos (Figura 6).   
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Figura 8 – Elementos do ambiente 

 
Fonte: LOULA, 2004, p. 76. 

Cada espécie de predador produz reações específicas de fuga entre as presas, que 

também são distintas em duas equipes: instrutores e aprendizes. O primeiro grupo é 

responsável por selecionar um sinal aleatoriamente e vocaliza-lo em formato de alarmes para 

alertar às demais presas que estão próximas a chegada dos predadores. As presas aprendizes 

estabelecem conexões entre alarmes e eventos por aprendizagem associativa (QUEIROZ; 

LOULA, 2006). 

As capacidades sensoriais das presas e predadores incluem visão, audição e 

capacidades motoras, como vocalizar os alarmes e mover-se. Para controlar as criaturas foram 

elaboradas arquiteturas cognitivas e mecanismos de aprendizado que envolvem memórias de 

trabalho e associativa, no qual a auto-organização e o ajuste de estímulos convergem para 

relações simbólicas, que por sua vez, influenciam o comportamento da criatura e, 

consequentemente, sua seleção. 

 No trabalho intitulado Signo Emergente, Cognição Enativa e Sistemas Complexos, os 

autores Carvalho et al. (2017) reproduziram o cenário de simulação de Loula et al. (2003; 

2005). Foi representada uma “floresta” contendo quatro presas e três predadores. Cada presa 

dispunha de um vetor de 10 símbolos possíveis para representar um predador. Ao iniciar a 

simulação, a presa e os predadores foram colocados aleatoriamente no espaço de interações e 

as probabilidades de uso dos símbolos foram conferidas aleatoriamente.  

 Em cada interação, as presas e predadores, após a inicialização, se moveram de forma 

aleatória, sendo que, em cada nova interação, a posição de presas e predadores foi atualizada. 

No momento em que uma presa era encontrada perto de um predador a uma distância menor 
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que a distância para detecção, a presa fazia uma consulta em seu vetor de símbolos e 

selecionava aquele com a maior probabilidade associada. A presa então enviava um sinal de 

aviso. Se houvessem outras presas detectadas no perímetro de detecção daquela que emitiu o 

aviso, elas atualizavam a probabilidade associada ao símbolo utilizado pela presa emissora. 

Desta forma, quando outra presa ouvia o sinal emitido e também visse a aproximação do 

predador, a probabilidade do símbolo ouvido sobre o vetor dessa presa era atualizado, 

aumentando assim o valor do mesmo símbolo utilizado, tornando-o mais reforçado.  

 A probabilidade dessa presa ouvinte e observadora utilizar o mesmo símbolo na 

presença deste predador em uma nova situação de interação aumentava.  Existe, entretanto, a 

dependência de que um grande número de interações ocorra para a viabilização da 

convergência completa ao uso de determinado símbolo para representar um predador. 

 Neste trabalho, foram realizadas dez simulações, sendo que em seis delas ocorreu uma 

convergência completa de símbolos para todas as presas após 7000 interações. Pode-se dizer 

que quanto maior o número de interações, mais segura é a convergência ao uso do mesmo 

símbolo. Confere-se na tabela 01 os resultados de seis simulações e a convergência de 

símbolos. 

Tabela 01 - Convergência de símbolos em seis simulações com 7000 iterações 

Simulações Presas Tigre  Serpente Falcão 

1 

 

Macaco 1  4 1 2 

Macaco 2 4 1 2 

Macaco 3 4 1 2 

Macaco 4 4 1 2 

2 

 

Macaco 1  5 8 2 

Macaco 2 5 8 2 

Macaco 3 5 8 2 

Macaco 4 5 8 2 

3 Macaco 1  2 3 0 

Macaco 2 2 3 0 

Macaco 3 2 3 0 

Macaco 4 2 3 0 

4 Macaco 1  1 4 0 

Macaco 2 1 4 0 
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Macaco 3 1 4 0 

Macaco 4 1 4 0 

5 Macaco 1  2 7 0 

Macaco 2 2 7 0 

Macaco 3 2 7 0 

Macaco 4 2 7 0 

6 Macaco 1  5 8 2 

Macaco 2 5 8 2 

Macaco 3 5 8 2 

Macaco 4 5 8 2 

Fonte : CARVALHO et al., 2017, p. 11. 

 Na tabela 1 estão expostas as convergências a um símbolo para cada predador, 

indicando o desenvolvimento emergente de uma relação semiótica (Signo-Interprete-Objeto). 

Neste caso de simulação computacional a tríade é representada pela relação Símbolo-Presa-

Predador.  

 Adiante, nas figuras intituladas Convergência da Presa (1, 2, 3 e 4), Carvalho et al 

(2017) apresentam os resultados de convergências de outras das simulações, onde pode-se 

conferir associações aos símbolos que vão de S1 a S10. Os seus valores de probabilidade 

foram atualizados de acordo com as interações e seus respectivos reforços. No caso do 

predador 1, representado pelo tigre, nota-se a modificação dos valores das probabilidades até 

atingir  o ponto em que o símbolo S3 se tornou o mais provável para sinalizar esse predador. 

 

Figura 9 - Convergência da Presa 1 

 

Fonte : CARVALHO et al., 2017, p. 12. 
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Figura 10 - Convergência da Presa 2 

 

Fonte : CARVALHO et al., 2017, p.13 

 

Figura 11 - Convergência da Presa 3 

 

Fonte : CARVALHO et al., 2017, p. 13. 
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Figura 12 - Convergência da Presa 4 

 

Fonte : CARVALHO et al., 2017, p. 14. 

 

 Nas figuras 1, 2, 3 e 4 pode-se afirmar por meio dos gráficos que as presas 1, 2, 3 e 4 

convergiram a um mesmo símbolo (símbolo 3) para se referir ao mesmo tipo de predador. 

Apesar da arquitetura dos agentes ser relativamente simples, as interações 

complexas são essenciais à emergência de linguagem nestes modelos autônomos. 

 
O desenvolvimento sígnico em nossas criaturas artificiais, só é possível com a 

implementação de capacidades interativas para sensoriar e agir em um ambiente com 

outras criaturas. [...] Pelo fato de interagirem entre si, descrevem um sistema multi- 

agente. Esse sistema formado por diversas entidades interagindo constitui um 

sistema complexo adaptativo. (LOULA, 2004, p. 113). 

 

As modelagens computacionais com ambientes de multiagente virtuais constituem 

um laboratório para a experimentação e posterior explicação sobre os requisitos para a 

emergência e o sequencial desenvolvimento do uso de símbolos. Os métodos de observação, 

hipótese e experimentação para compreender os fenômenos da linguagem como um sistema 

lógico de relação entre símbolos e a abordagem da linguagem como sistema complexo são 

defendidos para posterior reforço na explicação e compreensão dos acontecimentos cognitivos 

da linguagem.  
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A modelagem multiagente chamou e continua chamando muita atenção em Ciências 

Humanas e Sociais. A reconhecida importância deste método se deve largamente a 

suas vantagens sobre métodos de modelagem tradicionais, pois ultrapassa 

reducionismos injustificados e reproduz de fato uma dinâmica social no modelo. 

Com tecnologias mais avançadas o grau de realismo dos modelos está maior. 

(CARVALHO, 2012, p. 14). 

 

Os estudos analisados demonstram que a emergência da relação entre signos pode 

ser conferida em modelagens computacionais, configurando a linguagem como um sistema 

complexo de manipulação simbólica. “A estruturação hierárquica entre signos icônicos, 

indiciais e simbólicos, definida na semiótica de Peirce, pode ser observada no decorrer do 

aprendizado de nossas presas.” (LOULA, 2004, p. 112). 

A semântica artificial existe nestes modelos como usos emergentes dos signos. A 

partir dos processos de interação pode-se conferir a semântica artificial, à medida que se pode 

gerar artificialmente jogos de linguagem e usos emergentes de signos como formas 

autônomas de representações de alto nível. Os agentes virtuais autônomos desenvolvem 

formas de semântica, a chamada semântica artificial, que se diferencia de uma simples 

aparência de significado. Ao compreender que a semântica se encontra no uso ou aplicação, a 

convergência de léxico e de sintaxe em sistemas multiagente passa a ser vista como semântica 

artificial. É desta maneira que o presente trabalho se opõe à crítica de Searle (1997) com 

relação ao vazio semântico. Aqui, compreendemos a semântica (definição e método de 

estudo) a partir do ponto de vista pragmático.  

 

 

5. CONCLUSÕES 

 

Sendo um fenômeno complexo e interdisciplinar, a linguagem tem sido estudada 

por meio de modelos experimentais em ambientes virtuais, onde as variáveis ligadas à 

emergência da comunicação são metodicamente aferidas e controladas. Assim, a modelagem 

computacional da linguagem viabiliza respostas mais assertivas a respeito de tal fenômeno. 

A interdisciplinaridade é necessária para construção de modelos robustos e para a 

formação de conhecimento mais completo a respeito da linguagem como sistema complexo 

adaptativo. Os modelos possibilitam representações e correlações para compreensão de uma 

realidade. Profissionais de diferentes áreas das ciências cognitivas desenvolvem agentes 

virtuais autônomos em seu ambiente para o estudo da linguagem. Representam habitantes de 

um meio específico, que percorrem ao longo do tempo mantendo interações com seus 



66 

 

 

semelhantes e seu ambiente, munidos de uma arquitetura que lhes permite as formas de 

interação com seu mundo.  

Formas de comunicação e linguagem emergem entre estes agentes e são distintas 

da linguagem humana, fato óbvio ao se considerar que as estruturas, as relações e o mundo 

dos agentes são específicos. Tais modelos permitem correlações a respeito da origem e das 

interferências que acarretam a linguagem natural, sem, no entanto, se igualarem às formas de 

comunicação humanas. Como dito anteriormente, um modelo funciona como filtro da 

realidade, traçado por nossos conhecimentos e verdades, sendo o resultado do ato de 

modelagem para a representação de uma realidade para assim melhor compreendê-la 

(RAMAT, 2007). 

O aprimoramento tecnológico e a produção de programas mais refinados a cada 

dia contribui para o otimismo a respeito de emergência de formas de linguagem própria entre 

agentes autônomos em interação. As formas de interação, comunicação e linguagem a emergir 

entre os agentes beneficiam as capacidades de representação e as formas de linguagem 

parecem ser a chave para que os agentes desenvolvam e compartilhem conceituações do 

mundo. 

O estudo da emergência da linguagem em modelos computacionais pode 

contribuir para o desenvolvimento de mentes artificiais e lacunas a respeito da linguagem e 

suas nuances podem ser preenchidas, bem como o conhecimento sobre os fatores que 

influenciam a linguagem e o que a própria linguagem pode influenciar.  

O pragmatismo de Peirce remete ao direcionamento do pensamento à razão e sua 

relação com a realidade e a vida. Os métodos do pragmatismo problematizam as verdades 

absolutas, opõem-se às metafísicas de caráter dogmático e sugerem que o raciocínio siga 

diretrizes tais como aquelas que regem a ciência, incluindo a observação dos fenômenos, a 

formulação de hipóteses, os testes práticos e a revisão de teorias. A linguagem é uma 

preocupação essencial do pragmatismo e a categoria central da filosofia de Peirce. A 

semiótica de Peirce baseia-se nos métodos de observação, hipótese e experimentação para ter 

a linguagem como um sistema fundamentado no conceito de signo. 

A Pragmática pode ser vista como um meio para dar suporte aos estudos da 

linguagem de maneira assertiva. A modelagem computacional da linguagem a base de 

multiagente mantém requisitos básicos para a emergência de formas de linguagem que podem 

ser metodicamente analisadas, estudadas e controladas. Neste sentido, entendemos que a 
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modelagem computacional em ciência cognitiva é um empreendimento pragmático, herdando 

seus princípios fundamentais.  

Concluímos também que os agentes virtuais autônomos desenvolvem formas de 

semântica. Neste sentido falamos efetivamente de semântica artificial e não de aparência de 

significado. Aliando a máxima wittgensteiniana de que “o significado é o uso” à 

argumentação de Haugeland sobre máquinas semânticas, defendemos que a emergência de 

semântica é possível nos usos emergentes que ocorrem na convergência de léxico e de sintaxe 

em sistemas multiagente. Apontamos que a crítica de Searle (1997) é enormemente deficitária 

por não fornecer um conceito claro do que é semântica. Em nossa argumentação a semântica 

foi vista do ponto de vista pragmático tanto em sua definição quanto em seu método de 

estudo. Desta perspectiva, como ação, como comportamentos emergentes, os SMA estão 

cheios de semântica pois esta é nada além de usos emergentes de signos. Eles estão cheios de 

semântica, mas não esta da linguagem humana. Não que a linguagem humana tenha algo de 

especial como, por exemplo, a intencionalidade. É simplesmente o fato de serem jogos 

diferentes de linguagem. 

Apesar dos diferentes conceitos e entendimentos a respeito da semântica, por 

meio do método analítico é possível a revisão das propriedades fundamentais e da definição 

dos conceitos. A análise conceitual é um processo que envolve uma apreciação completa dos 

elementos que compõem um pensamento; para exercerem a função na construção do 

conhecimento científico, os conceitos e suas definições e características necessitam de análise 

periódica, considerando constantes mudanças. Com o conceito de semântica não é diferente. 

O significado de significado é um tema de investigação rico e em aberto. Mas como dito 

anteriormente, isto não nos impede de realizar alguns engajamentos. 

O método analítico possibilita a realização de uma análise do conceito de 

semântica seguindo uma tradição pragmática e wittgensteiniana. Assim, temos que o 

significado de uma regra pode se estabelecer em seu uso. Desta forma, seria possível tratar de 

semântica em modelagem computacional, por meio da simulação multiagente. Haugeland 

(1982) indica que há possibilidade de desenvolvimento semântico em sistemas artificiais. 

Tanto os seres humanos como as máquinas são processadores da informação, o que significa 

que o uso de certo termo inserido em uma comunidade de falantes seria o gatilho para a 

semântica, oriunda de um sistema que possibilita usos emergentes.  

O lema construir para explicar implica na construção de um sistema que surja de 

um ambiente, assim, as máquinas favorecem a compreensão da própria realidade humana, no 
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que concerne à materialidade humana e da semântica. Para estudar o raciocínio e a linguagem 

pode-se construir modelos computacionais facilmente modificáveis e controláveis, o que é de 

fato um laboratório para o estudo da mente. 

O pragmatismo de Peirce e o método analítico partem da necessidade da 

concepção lógica no estudo da linguagem. Defendemos que tal sistema pode ocorrer entre 

grupos de agentes virtuais, que uma vez que interagem entre si e com o ambiente, realizam 

relações simbólicas capazes de gerar formas semânticas que favorecem sua adaptação em seu 

próprio meio. O conceito de semântica é analisado por meio do método analítico e no presente 

estudo enfatizamos o entendimento de semântica de acordo com o pensamento do segundo 

Wittgenstein, o que nos leva a ver a linguagem também como uma forma de vida. Vemos 

grande sintonia entre a análise wittgenstaniana da linguagem como uma forma de vida com o 

ponto de vista da teoria enativa da linguagem como um sistema autopoiético (isto é, como um 

sistema vivo). Defendemos ainda que resta um grande potencial na modelagem multiagente 

em se inspirando nestas teorias, para sintetizar a linguagem em níveis de complexidade cada 

vez mais elevados como um sistema complexo adaptativo. 

Com efeito, compreende-se a linguagem como um sistema complexo e 

multicausal que pode ser bem compreendido a partir da teoria enativa e do conceito de 

enação. A teoria da enação reporta tanto ao pensamento científico biológico como ao 

pensamento fenomenológico, buscando uma naturalização da fenomenologia. A teoria enativa 

é uma alternativa naturalista para explicar a cognição. Ela apresenta o ser vivo como um 

produtor de si mesmo, pois produz as próprias condições de sua existência. A vida é vista 

como incorporada no mundo e autopoiética, ou capaz de produzir sua própria produção. A 

abordagem enativa ultrapassa sua aplicação ao que se entende por organismo e as relações 

criadas entre o corpo e o ambiente e as ideias das relações conceituais entre mente e corpo 

podem ser aplicadas nas teorias computacionais. Essa abordagem possibilita a criação de 

novos sistemas de inteligência artificial, vislumbra máquinas complexas, autopoiéticas e 

vivas. É importante dizer que o estudo dos signos e sua transposição para modelos 

computacionais é um desafio partindo da teoria enativa, dada a crítica que esta estabelece ao 

conceito de representação. Esta questão fica como perspectiva para novas pesquisas e 

sugerimos ver Carvalho et al. (2016).  

Modelos e simulações multiagente da linguagem presentes na literatura foram 

analisados e os estudos demostram que a emergência da relação entre signos ocorre em 

modelagens computacionais, configurando a linguagem como um sistema complexo de 
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manipulação simbólica em máquina. Mas isso ocorre a partir da interação de agentes que 

produz um sistema social auto-organizado. Como dizem Maturana e Varela (1995) é dentro 

deste sistema social auto-organizado que a informação faz sentido. Segundo os autores, a 

informação não tem semântica unicamente por ter sido tratada por operadores lógicos 

(contexto no qual Searle afirma existir um vazio semântico), mas por ter um papel na 

manutenção da auto-organização do sistema. É desta maneira que o presente trabalho se opõe 

ao pensamento de Searle, baseando-se no pragmatismo e na teoria da enação entendemos que 

os sistemas multiagentes são capazes de gerar semântica, na formação de um grupo 

inteligente. 

A investigação da linguagem é um campo teórico e metodológico muito vasto. A 

modelagem computacional baseada em multiagente forma um laboratório para a 

experimentação in silico e explicação a respeito dos requisitos básicos para a emergência e 

desenvolvimento da manipulação simbólica que envolve processos semióticos. 

Os métodos de observação, hipótese e experimentação permitem a compreensão 

dos fenômenos da linguagem e comunicação como um sistema lógico de relação entre 

símbolos. A caracterização da linguagem como sistema complexo é peça fundamental 

também para a compreensão de outros fenômenos cognitivos de níveis elevados, como a 

memória, a percepção e a consciência.  

Mais estudos teóricos e experimentais que envolvam o desenvolvimento de 

linguagem própria em agentes virtuais podem ser realizados para o avanço em diversas áreas 

do saber. A modelagem computacional da linguagem depende do trabalho em conjunto de 

profissionais de diferentes campos, apontando contribuições importantes para o estudo do 

fenômeno. Assim, a interdisciplinaridade torna-se o caminho mais confiável para a condução 

a um conhecimento mais aprofundado.  
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