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Em agosto de 2000, um cientista japonês chamado Toshiyuki Nakagaki anun-
ciou que havia treinado um organismo semelhante a uma ameba, denomina-
do Dictyostelium discoideum, a encontrar o caminho mais fácil dentro de um
labirinto. Nakagaki colocou o organismo num pequeno labirinto que continha
quatro rotas possíveis e pôs alimento em duas saídas. Apesar de ser um orga-
nismo bastante primitivo (parente próximo dos fungos), sem qualquer tipo de
centralização cerebral, o discoideum conseguiu descobrir o caminho mais eficien-
te para atingir o alimento, esticando o corpo pelo labirinto de modo a conec-
tar-se diretamente com as duas fontes de alimento. Sem quaisquer recursos
cognitivos aparentes, ele conseguiu “resolver” o quebra-cabeça do labirinto.

Para um organismo tão simples, o discoideum tem uma bibliografia notá-
vel. O relato de Nakagaki, na verdade, foi o mais recente de uma longa cadeia
de pesquisas sobre as sutilezas do comportamento do discoideum. Aos olhos
dos cientistas empenhados em entender sistemas que usam componentes rela-
tivamente simples para construir inteligência de nível mais alto, o discoideum
poderá se tornar algum dia o equivalente dos tentilhões e das tartarugas que
Darwin observou no arquipélago de Galápagos.

De que forma um organismo tão primitivo veio a desempenhar um papel
científico tão importante? Tudo começou no final da década de 1960, em Nova
York, com uma cientista chamada Evelyn Fox Keller. Doutora em física pela
Universidade de Harvard, Keller havia escrito uma tese sobre biologia molecu-
lar e passou algum tempo explorando o novo campo da “termodinâmica do
não-equilíbrio”, que mais tarde estaria associada com a teoria da complexida-
de. Em 1968 ela trabalhava como pesquisadora associada no Instituto Sloan
Kettering em Manhattan, investigando a aplicação da matemática a problemas
biológicos. Como a matemática já havia desempenhado um papel crucial para
ampliar nosso conhecimento sobre a física, Keller imaginou que talvez pudesse
ser útil também para a compreensão de sistemas vivos.
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No segundo trimestre de 1968, Keller conheceu um pesquisador visitante
chamado Lee Segel, que tinha os mesmos interesses que ela e trabalhava com
matemática aplicada. Foi Segel quem primeiro lhe mostrou a conduta bizarra
do Dictyostelium discoideum, e juntos começaram uma série de pesquisas que
iriam contribuir para transformar a nossa compreensão não apenas da evolu-
ção biológica, mas também de mundos tão diversos como a ciência do cérebro,
o design de software e os estudos urbanos.

Se você estiver lendo estas palavras durante o verão, em alguma região
suburbana ou rural, é possível que um Dictyostelium discoideum esteja cres-
cendo por perto. Em um dia seco e ensolarado, passeie no meio de um bosque
normalmente fresco e úmido, ou caminhe sobre as folhas e cascas das árvores
velhas do jardim, e verá, talvez, uma substância esquisita cobrindo alguns
centímetros de madeira apodrecida. À primeira vista, a massa laranja-averme-
lhada sugere que o cachorro do vizinho comeu alguma coisa desagradável.
Mas, se você observar o Dictyostelium discoideum durante vários dias — ou,
melhor ainda, se fotografá-lo durante um espaço de tempo —, vai descobrir
que ele se move pelo chão muito vagarosamente. Se as condições climáticas se
tornarem mais úmidas e frias, você pode voltar ao mesmo lugar e verificar que
a criatura simplesmente desapareceu. Será que ela se foi para algum outro
lugar no bosque? Ou de alguma forma sumiu no ar, evaporou-se como uma
poça d’água?

O que realmente aconteceu foi que o Dictyostelium discoideum fez algo
ainda mais misterioso, um truque de biologia que vinha intrigando os cientis-
tas há séculos, antes que Keller e Segel iniciassem sua parceria. O comporta-
mento desse fungo era tão estranho que, para compreendê-lo, seria necessário
pensar para além dos limites das disciplinas tradicionais — e talvez seja por
isso que o mistério do discoideum foi desvendado pela intuição de uma bióloga
molecular com doutorado em física. O fato é que nada desapareceu do jardim.
O discoideum passa grande parte de sua vida como milhares de outras criatu-
ras unicelulares, cada uma delas movendo-se separadamente das companhei-
ras. Sob condições adequadas, essas miríades de células aglomeram-se nova-
mente em um único organismo maior, que então começa seu passeio tranqüilo
e rastejante pelo jardim, consumindo, no caminho, madeira e folhas apodreci-
das. Quando o ambiente é mais hostil, o discoideum age como um organismo
único; quando o clima refresca e existe uma oferta maior de alimento, “ele” se
transforma em “eles”. O discoideum oscila entre ser uma criatura única e uma
multidão.

Embora as células desse organismo sejam relativamente simples, elas
atraíram uma dose desproporcional de atenção de uma série de disciplinas
diferentes — embriologia, matemática, informática — porque mostram um
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exemplo realmente intrigante de comportamento de grupo coordenado.
Qualquer pessoa que já tenha contemplado o grande mistério da fisiologia
humana — como todas as minhas células conseguem funcionar tão bem
juntas? — encontrará algo parecido no agregação do Dictyostelium discoi-
deum. Se conseguirmos imaginar como ele consegue, então talvez possamos
ter algum insight acerca de nosso próprio e desconcertante conjunto.

“Eu fazia parte do Departamento de Biomatemática do Sloan-Kettering
— e era um departamento muito pequeno,” diz Keller hoje, rindo. Embora o
campo da biologia matemática fosse relativamente recente no final da década
de 1960, contava com um precedente fascinante, ainda que enigmático: um
ensaio, até então pouco conhecido, escrito pelo inglês Alan Turing, brilhante
decifrador de códigos da Segunda Guerra Mundial que também ajudou a
inventar o computador digital. Em um de seus últimos artigos, antes de sua
morte em 1954, Turing havia estudado o mistério da “morfogênese” — a
capacidade de todas as formas de vida de desenvolverem progressivamente
corpos mais elaborados a partir de inícios incrivelmente simples. O artigo de
Turing se concentrava mais nos padrões numéricos recorrentes das flores, mas
demonstrava, usando ferramentas matemáticas, como um organismo comple-
xo pode se juntar, sem que haja um líder para planejar e dar ordens.

“Eu estava pensando que a agregação do Dictyostelium discoideum pode-
ria servir como um modelo para a evolução, e me deparei com o texto de
Turing”, diz Keller, hoje, em seu escritório no MIT. “E aí, pensei: bingo!”

Durante algum tempo, os pesquisadores achavam que as células do dis-
coideum liberavam uma substância comum chamada acrasina (também co-
nhecida como AMP cíclico), que, de algum modo, participava do processo de
agregação. Porém, até Keller iniciar suas pesquisas, a crença geral era a de que
as agregações do discoideum se formavam pelo comando de células líderes, que
ordenavam que as outras células começassem a se agregar. Em 1962, B.M.
Shafer, de Harvard, mostrou de que maneira os “líderes” podiam usar o AMP

cíclico como um sinal para reunir a tropa; os generais “líderes” liberariam os
compostos nos momentos apropriados, desencadeando ondas de AMP cíclico,
o qual se espalhava por toda a comunidade, à medida que cada célula isolada
transmitia o sinal para as vizinhas. A agregação do Dictyostelium discoideum,
na verdade, era um gigantesco jogo de telefone sem fio —, mas apenas algumas
células de elite faziam a chamada inicial.

Parecia uma explicação perfeitamente razoável. Nós estamos naturalmente
predispostos a pensar em termos de líderes, quer falemos de fungos, sistemas
políticos ou nossos próprios corpos. Nossas ações parecem ser governadas, na
maior parte dos casos, por células-líderes em nossos cérebros e, durante milê-
nios, fomentamos elaboradas células-líderes em nossas organizações sociais,
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seja na forma de reis ou ditadores, ou até de vereadores. A maior parte do
mundo à nossa volta pode ser explicado em termos de hierarquias e sistemas
de comando — por que seria diferente com o Dictyostelium discoideum?

Contudo, a teoria de Shafer tinha um pequeno problema: ninguém con-
seguia encontrar os tais líderes. Embora todos os observadores concordassem
que as ondas de AMP cíclico de fato fluíam pela comunidade do discoideum
antes da agregação, todas as células da colônia eram efetivamente intercambiá-
veis. Nenhuma possuía qualquer característica distintiva que fizesse dela um
candidato a líder. A teoria de Shafer pressupunha a existência de uma monar-
quia celular regendo as massas, mas, no final das contas, todas as células de
Dictyostelium discoideum eram criadas iguais.

Nos 20 anos que se seguiram à publicação do ensaio original de Shafer, os
micologistas assumiram que a ausência de células-líderes era um sinal de
dados insuficientes ou de experimentos mal projetados: os generais estavam
ali no meio em algum lugar, imaginavam os pesquisadores — mas eles ainda
não sabiam como eram seus uniformes. Keller e Segel, no entanto, preferiram
outra abordagem, mais radical. O trabalho de Turing sobre morfogênese tinha
delineado um modelo matemático em que agentes simples seguindo regras
simples eram capazes de gerar estruturas surpreendentemente complexas;
talvez a agregação do Dictyostelium discoideum fosse um exemplo desse com-
portamento no mundo real. Turing focalizara principalmente as interações
entre células em um único organismo, mas era perfeitamente razoável supor
que a matemática funcionaria para a agregação de células que flutuavam
livremente. E então algumas perguntas vieram à mente de Keller: e se Shafer
estivesse errado esse tempo todo? E se as células do discoideum se organizassem
em comunidade por si próprias? E se não houvesse um líder?

O palpite de Keller e Segel se mostrou totalmente correto. Embora não
dispusessem das avançadas ferramentas de visualização dos computadores
atuais, os dois rabiscaram uma série de equações, equações que demonstraram
como as células do discoideum podiam provocar a agregação sem seguir um
líder, simplesmente alterando a quantidade de AMP que elas liberavam indivi-
dualmente, e depois seguindo os rastros de feromônio que encontravam en-
quanto vagavam por seu meio ambiente. Se as células do discoideum bombeas-
sem uma determinada quantidade de AMP cíclico, os agrupamentos começa-
vam a se formar. No início, as células seguiam trilhas deixadas por outras
células, criando um feedback positivo que estimularia mais células a se agrega-
rem. Em um artigo publicado em 1969, Keller e Segel argumentaram que, se
cada célula separada simplesmente liberasse AMP cíclico com base em sua
própria avaliação local das condições gerais, então a comunidade maior pode-
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ria muito bem ser capaz de se agregar com base em mudanças globais no
ambiente — tudo isso sem que uma célula líder tomasse a iniciativa.

“A reação foi muito interessante”, diz Keller. “Para as pessoas que com-
preendiam matemática aplicada ou tinham alguma experiência com dinâmica
de fluidos, não havia nenhuma novidade. Mas, para os biólogos, aquilo não
fazia sentido nenhum. Eu dava seminários para biólogos e eles me pergunta-
vam: ‘E daí? Onde está a célula iniciadora? Onde está o líder?’ As explicações
simplesmente não satisfaziam.” Na realidade, a hipótese do líder continuaria a
reinar como modelo por mais uma década, até que uma série de experimentos
comprovasse que as células do Dictyostelium discoideum se organizavam de
baixo para cima. “Fico surpresa ao ver como as pessoas acham difícil pensar
em termos de fenômeno coletivo”, acrescenta Keller.

Agora, 30 anos depois que os dois pesquisadores esboçaram sua teoria no
papel, reconhece-se a agregação de Dictyostelium discoideum como um clássico
estudo de caso em comportamento bottom-up. Mitch Resnick, colega de Kel-
ler no MIT, chegou a simular em um computador a agregação de células do
discoideum, permitindo que os alunos explorassem a mão invisível e fantasma-
górica da auto-organização, através da alteração do número de células no
ambiente e de níveis do AMP cíclico distribuído. Quem usa a simulação de
Resnick pela primeira vez invariavelmente diz que as imagens na tela — aglo-
merados brilhantes de células vermelhas e trilhas de feromônio verdes —
fazem lembrar jogos de vídeo e, de fato, a comparação revela um parentesco
secreto. Alguns dos jogos de computador mais populares de hoje assemelham-
se a células de Dictyostelium discoideum porque se baseiam, até certo ponto,
nas equações formuladas a mão por Keller e Segel no final da década de 1960.
Gostamos de falar da vida na terra evoluindo a partir de uma “sopa primor-
dial”. Podemos igualmente dizer que a vida digital mais interessante das telas
de computador evoluiu do Dictyostelium discoideum.

O feito de Segel e Keller pode ser visto como uma das primeiras pedras a cair
no início de um deslizamento. Outras pedras também estavam se movendo —
acompanharemos algumas dessas trajetórias nas próximas páginas —, mas
aquele movimento inicial não foi nada em comparação com a avalanche que
se seguiu nas duas décadas seguintes. No final, aquele movimento de algum
modo fez emergir um punhado de disciplinas científicas plenamente credita-
das, uma rede global de laboratórios de pesquisa e grupos de estudo, além de
todo um jargão que entrou em moda. Trinta anos depois de Keller desafiar a
hipótese do líder, existem atualmente cursos de “estudos de auto-organização”
e software de estratégia bottom-up ajudam a organizar as comunidades vir-
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tuais mais ativas da Web. Porém, o desafio de Keller fez mais do que ajudar a
desencadear uma série de tendências intelectuais: também desvendou uma
história secreta de pensamento descentralizado, uma história que havia sub-
mergido há muitos anos, sufocada pelo peso da hipótese do líder desencadea-
dor de ações e das fronteiras tradicionais da pesquisa científica. Há séculos, se
não há milênios, muitas pessoas têm refletido sobre o comportamento emer-
gente em todas as suas diversas manifestações, mas todo esse pensamento foi
sistematicamente ignorado como um corpo de trabalho unificado — porque
não havia nada de unificado sobre esse corpo. Havia, sim, células isoladas
perseguindo os mistérios da emergência, mas sem agregação.

Realmente, algumas das maiores mentes dos últimos séculos — Adam
Smith, Friedrich Engels, Charles Darwin, Alan Turing — deram sua contribui-
ção para a desconhecida ciência da auto-organização, mas, como se tratava de
um campo ainda não reconhecido, suas obras acabaram sendo catalogadas sob
rótulos mais familiares. Vista de um determinado ângulo, essa catalogação fazia
sentido, porque nem mesmo as principais figuras dessa nova disciplina perce-
beram que estavam lutando para entender as leis da emergência. Debatiam-se
com questões pontuais, em campos claramente definidos: como as colônias de
formigas aprendem a colher forragem e construir ninhos?, por que as comuni-
dades industriais se organizam em divisões de classe?, como as nossas mentes
aprendem a reconhecer rostos?. Você pode responder a todas essas perguntas
sem recorrer às ciências da complexidade e da auto-organização, mas todas as
respostas compartilham um padrão comum, tão claro quanto as linhas de uma
impressão digital. No entanto, para percebê-lo como um padrão, é necessário
encontrá-lo em vários contextos. Apenas quando o padrão foi detectado, as
pessoas puderam começar a pensar em estudar os sistemas de auto-organiza-
ção por seus próprios méritos. Keller e Segel perceberam o padrão nas agrega-
ções do Dictyostelium discoideum; Jane Jacobs o viu na formação das comuni-
dades urbanas; Marvin Minsky, nas redes distribuídas do cérebro humano.

Que características comuns têm esses sistemas? Em termos simples, eles
resolvem problemas com o auxílio de massas de elementos relativamente
simplórios, em vez de contar com uma única “divisão executiva” inteligente.
São sistemas bottom-up, e não, top-down. Pegam seus conhecimentos a partir
de baixo. Em uma linguagem mais técnica, são complexos sistemas adaptativos
que mostram comportamento emergente. Neles, os agentes que residem em
uma escala começam a produzir comportamento que reside em uma escala
acima deles: formigas criam colônias; cidadãos criam comunidades; um soft-
ware simples de reconhecimento de padrões aprende como recomendar novos
livros. O movimento das regras de nível baixo para a sofisticação do nível mais
alto é o que chamamos de emergência.
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Imagine uma mesa de sinuca povoada por bolas motorizadas, semi-inte-
ligentes, que foram programadas para explorar o espaço da mesa e alterar seus
padrões de movimento com base em interações específicas com outras bolas.
Quase sempre, há movimento na mesa, com bolas colidindo constantemente,
trocando de direção e de velocidade a cada segundo. Como são motorizadas,
nunca diminuem a velocidade, a não ser que as regras contenham instruções
para isso; e sua programação permite que tomem desvios inesperados quando
encontram outras bolas. Tal sistema definiria a forma mais elementar de
comportamento complexo: um sistema com múltiplos agentes interagindo
dinamicamente de diversas formas, seguindo regras locais e não percebendo
qualquer instrução de nível mais alto. Contudo, o sistema só seria considerado
verdadeiramente emergente quando todas as interações locais resultassem em
algum tipo de macrocomportamento observável. Por exemplo, digamos que as
regras locais de comportamento seguidas pelas bolas acabaram por dividir a
mesa em dois grupos de bolas, um com números pares e outro com números
ímpares. Isto marcaria o início de um comportamento emergente, um padrão
de nível mais alto emergindo a partir de complexas interações paralelas entre
agentes locais. As bolas não estão programadas explicitamente para formar
dois grupos, e sim para seguir regras muito mais casuais: desviar para a esquer-
da, ao colidir com uma bola de cor sólida; acelerar após o contato com a bola
três; permanecer inerte na pista ao bater na bola oito; e assim por diante. No
entanto, a partir dessas rotinas de nível baixo, emerge uma forma coerente.

Será que isso torna nossa mesa de sinuca mecanizada adaptativa? Não
exatamente, porque uma mesa dividida em dois grupos de bolas não tem tanta
utilidade assim, seja para as próprias bolas, seja para qualquer pessoa presente
no salão de sinuca. Mas (como na história dos macacos que acabariam escre-
vendo Hamlet), e se tivéssemos um número infinito de mesas em nosso salão,
cada uma seguindo um conjunto diferente de regras, uma dessas mesas pode-
ria por acaso chegar a um conjunto de regras que organizasse todas as bolas
num triângulo perfeito, deixando a bola branca do outro lado da mesa, pronta
para as tacadas. Isso seria um comportamento adaptativo no ecossistema
maior do salão de sinuca, supondo que fosse do interesse de nosso sistema
atrair jogadores. O sistema usaria regras locais entre agentes interativos para
criar um comportamento de nível mais alto, apropriado para o ambiente.

A complexidade emergente sem adaptação é como os intricados cristais
formados por um floco de neve: são bonitos, mas não têm função. As formas
de comportamento emergente que examinaremos neste livro mostram a qua-
lidade distintiva de ficarem mais inteligentes com o tempo e de reagirem às
necessidades específicas e mutantes de seu ambiente. Neste sentido, a maioria
dos sistemas que mostramos são mais dinâmicos do que a mesa de sinuca
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adaptativa: raramente fixam-se em um único formato, imutável; formam pa-
drões no tempo assim como no espaço. Um exemplo melhor pode ser o de
uma mesa que se auto-organiza em um dispositivo de tempo baseado no jogo
de sinuca: a bola branca quicaria a bola oito 60 vezes por minuto, e as outras
bolas mudariam de um lado a outro da mesa a cada hora. A emergência de um
sistema desse tipo a partir de interações locais entre bolas individuais pode
parecer improvável, mas nosso corpo contém inúmeros relógios orgânicos
construídos a partir de células simples que funcionam de maneira impressio-
nantemente semelhante. Um número infinito de configurações celulares ou de
bolas de sinuca não produz um relógio que funcione, mas um número peque-
no, sim. Portanto, a questão é: como empurrar o sistema emergente para
funcionar como um relógio, se esse for o objetivo? Como tornar um sistema de
auto-organização mais adaptativo?

Essa questão tornou-se especialmente relevante, porque a história da
emergência entrou em nova fase nos últimos anos — uma fase que promete
ser mais revolucionária do que as duas precedentes. Na primeira fase, mentes
curiosas lutavam para entender as forças de auto-organização sem imaginar
contra o que lutavam. Na segunda, certos setores da comunidade científica
começaram a ver a auto-organização como um problema que transcendia as
disciplinas locais e puseram-se a resolver o problema, começando por uma
comparação entre comportamentos de áreas distintas. Comparando as células
do Dictyostelium discoideum com as colônias de formigas, podemos notar um
comportamento comum, e isso seria inimaginável, se as observássemos separa-
damente. A auto-organização tornou-se um objeto de estudo por si mesma,
levando à criação de consagrados centros de pesquisa, como o Instituto de Santa
Fé, que se dedicou ao estudo da complexidade em todas as suas variadas formas.

Mas, na terceira fase — iniciada em algum momento da década passada,
e que constitui o próprio núcleo deste livro —, paramos de analisar o fenôme-
no da emergência e começamos a criá-lo. O primeiro passo foi construir
sistemas de auto-organização com aplicações de software, videogames, arte,
música. Construímos sistemas emergentes para recomendar novos livros, re-
conhecer vozes ou encontrar parceiros. Pois os organismos complexos, desde
que surgiram, passaram a viver sob as leis da auto-organização, mas nos
últimos anos nossa vida cotidiana foi invadida pela emergência artificial: siste-
mas construídos com o conhecimento consciente do que é a emergência,
sistemas planejados para explorar aquelas mesmas leis, assim como nossos
reatores nucleares exploram as leis da física atômica. Até o momento, os
filósofos da emergência lutaram para interpretar o mundo, mas agora estão
começando a modificá-lo.
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O que se segue é um circuito por áreas que não costumam estar incluídas num
mesmo livro. Observaremos jogos de computador que simulam ecologias
vivas; o sistema de guildas de Florença no século XII; as primeiras divisões
celulares que marcam o despertar da vida; e programas de software que nos
permitem ver os padrões de nosso próprio cérebro. O que une esses diferentes
fenômenos é uma forma e um padrão recorrentes: uma rede de auto-organi-
zação, de agentes dessemelhantes que inadvertidamente criam uma ordem de
nível mais alto. Em cada escala, podemos ver a marca daquelas células de
Dictyostelium discoideum convergindo; em cada escala, as leis da emergência se
aplicam.

Este livro segue apenas em parte a cronologia das três fases históricas. A
primeira seção apresenta uma das maiores realizações do mundo emergente
— o comportamento de colônia de insetos sociais, como as formigas e os
cupins — e depois retrocede para traçar a história da mente descentralizada,
desde Engels nas ruas de Manchester até as novas formas de software emergen-
te que estão sendo elaboradas. A segunda seção dá uma visão global da emer-
gência como a compreendemos hoje; cada um dos seus quatro capítulos ex-
plora um dos princípios centrais deste domínio: interação entre vizinhos,
reconhecimento de padrões, feedback e controle indireto. A última seção se
concentra no futuro da emergência artificial e especula sobre o que acontecerá
quando as experiências em mídia e os movimentos políticos forem delineados
principalmente por forças bottom-up, e não top-down.

Certas formas e padrões rondam diferentes momentos no tempo, assombran-
do e inspirando os indivíduos que vivem nesses períodos. O debate épico e a
solução subseqüente da dialética animaram a primeira metade do século XIX;
o movimento darwinista e as reformas sociais espalharam as metáforas de rede
pela segunda metade do século. As primeiras décadas do século XX encontra-
ram sua mais veemente expressão na exuberante anarquia da explosão, ao
passo que as décadas seguintes se perderam nas formas de governo sem face da
rede. Podemos ver os últimos dez anos como uma volta às redes vitorianas,
embora eu suspeite que a imagem que se fixou em nossas retinas na última
década seja mais prosaica: janelas empilhadas em uma tela de computador ou
talvez um mouse clicando sobre um ícone.

Essas formas codificam um momento no tempo, uma maneira de evocar
uma era e suas obsessões peculiares. Para os indivíduos que viveram nesses
períodos, as formas são blocos cognitivos de construção, ferramentas para o
pensamento: Charles Darwin e George Eliot usaram a rede como uma maneira
de compreender a evolução biológica e as disputas sociais; meio século depois,
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os futuristas abraçaram as explosões dos tiros de metralhadoras, enquanto
Picasso as usava para recriar os horrores da guerra em Guernica. As formas são
uma maneira de interpretar o mundo e, ainda que nenhuma delas represente
completamente a sua época, constituem um componente inegável da história
do pensamento.

Quando imagino a forma que vai pairar sobre a primeira metade do
século XXI, o que me vem à mente não é o abraço espiralado do genoma ou a
treliça delineada no chip de silício. Em vez disso, são os pixels pulsantes, verdes
e vermelhos, da simulação do Dictyostelium discoideum de Mitch Resnick,
primeiro movendo-se erraticamente pela tela e depois, pouco a pouco, aglo-
merando-se em formatos maiores. A forma dessas aglomerações — com uma
irregularidade própria da vida real e sem os líderes organizadores — é a forma
que definirá as próximas décadas. Vejo as aglomerações na tela, crescendo e
dividindo-se, e penso: “Aqui está o futuro.”
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