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Aspectos Teóricos e Práticos em Estética na Produção do Software e 
Instalações A-Memory Garden 1.0 e A-Memory Garden 2.0. 

Marília Lyra Bergamo (Universidade Federal de Minas Gerais)

Resumo:  Este documento tem como objetivo analisar a estética do software e instalação A-Memory
Garden 1.0 e A-Memory Garden 2.0, elaborados como parte prática da pesquisa de doutoramento em
interatividade sistêmica. O software elaborado é um sistema complexo de A-Life de arte generativa, que
representa um jardim onde cada planta é uma memória em constante mudança. Afim de compreender
as relações estéticas do projeto, este artigo analisa brevemente alguns aspectos teóricos relacionados.
Depois, serão apresentados os aspectos práticos de desenvolvimento estético tanto do software como
das  instalações.  Por  fim,  uma  análise  comparativa  entre  os  aspectos  teóricos  e  práticos  será
apresentada. 

Palavras-chaves: Estética, Sistemas Complexos, Software Arte, Instalação de Arte Computacional

Abstract:  This document intend to analyze some aesthetics aspects of A-Memory Garden 1.0 and A-
Memory Garden 2.0 software and installations, created as practical exercise  for my doctoral research
about system interaction. This software was generated as complex A-life systems of generative art, that
represents a garden where each plant  is a memory in constant change.  In  order  to understand the
aesthetics  relationships  of  this  project,  this  document  will  briefly  analyze  some theoretic  aspects  of
aesthetics concept. Afterward, will be present practical aesthetics developments of those installations
and software. Lastly, a comparative analyzes between theoretical and practical aspects was realizedwill
be presented. 
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Introdução
O projeto A-Memory Garden1 é o desenvolvimento de um sistema A-Life de um Jardim
de  Memórias.  O  projeto  teve  início  no  ano  de  2012  e  é  parte  da  pesquisa  de
doutoramento em interação sistêmica. O projeto é composto de um aplicativo, um
banco de dados de registro da interatividade evolutiva dos aplicativos instalados e
utilizados  por  usuários  e  documentação  em código  livre.  O  software que  funciona
como aplicativo instalado em  tablets ou dispositivos móveis é um sistema complexo
autogenerativo formado por agentes computacionais e ocorre em um ambiente não-
determinístico.  A-Memory  Garden  é  um  projeto  de  artes  visuais  e  de  arte
computacional generativa, portanto sujeito a avaliações de ordem estética. 

Aspectos Teóricos 

Estética, do grego aisthetiké, é aquisição de conhecimento por meio da sensibilidade.
Em algumas de suas análises filosóficas a estética relaciona-se com a razão, mas é no
campo da sensorialidade que se dá o despertar de um conhecimento adquirido. Sendo
assim, em sua definição o pensamento racional não é o centro principal para o acesso
ao conhecimento. 

Partindo-se  da  filosofia  moderna,  que  se  inicia  com  o  conceito  da  estética  de
Immanuel Kant: o deslocamento de um belo externo ao detentor dos sentidos, para o

1 Informações sobre o projeto disponíveis em: http://www.amemorygarden.com/site/ 

http://www.amemorygarden.com/site/


2

ser que sente, a estética vem se relacionado cada vez mais aos campos científicos e
tecnológicos antes atribuídos somente ao domínio da racionalidade. 

Dentre  os  vários  argumentos  sobre estética em que o trabalho A-Memory Garden
poderia ser relacionado, destaca-se o conceito de Endoestética, cunhado por Cláudia
Giannetti (2006). A Endoestética foi desenvolvida a partir do conceito de Endofísica2,
que  é  o  entendimento  dos  fenômenos  físicos  a  partir  do  interior  do  sistema.  Em
termos práticos, Endofísica significa que qualquer observação de fenômenos físicos é
afetada pela limitação do observador por estar dentro do próprio universo observado.
A  abordagem  da  Endoestética  definida  por  Giannetti  advêm  de  um  pensamento
construído sobre as bases das ciências sociais  comunicativas  e apresenta a relação
estética  de  sistemas  computacionais  interativos  como  fruto  desta  relação  de
comunicação. Assim, a Endoestética coloca o espectador – ou para usar os termos da
própria autora: o Interator – a obra, e o ambiente em uma relação sistêmica onde este
espectador se torna um elemento interno limitado. O termo limitado, não é usado aqui
para representar uma capacidade inadequada, pelo contrário, possuir limites significa
que  este  espectador  desenvolverá  um  conhecimento  sensorial  baseado  na  sua
experiência interativa  com o sistema,  e  não como um elemento externo capaz  de
observar  o  sistema  em  sua  totalidade.  Da  mesma  forma,  o  artista,  aquele  que
desenvolve e põe em prática um sistema de arte interativa também não é externo a
este sistema.

A Endoestética como modelo filosófico trata as relações sensoriais como interações de
um  sistema  complexo.  Assim,  a sensação  é um  resultado  da  agência.  Ou  seja,  o
observador, o artista e os agentes computacionais  são elementos capazes de atuar
sobre o ambiente não-determinístico, construído a cada momento sobre o sistema
Endoestético   percebido.  Contudo,  dos  agentes  acima  relacionados,  somente  os
agentes computacionais não possuem um formato humano de interatividade e por
tanto, o estudo de sua possível sensibilidade3 estética segue padrões diferenciados dos
demais.

Sobre sensibilidade estética humana, existem estudos recentes como a Neuroestética4

que relacionam essa capacidade ao modelo de funcionamento do cérebro. Para Zeki
(1998), a experiência da arte desperta diferentes variabilidades neurais em diferentes
cérebros.  A arte define para si mesma um poder de perturbar e despertar com altas
variações de intensidade entre indivíduos.  Mas é exatamente esta enorme extensão
de subjetividade e variabilidade que a torna objeto comum. Sendo comum, a arte
permite uma enorme capacidade comunicativa sem o uso da língua escrita ou falada. 

2 Conceito criado por Otto Rössler a partir das teorias sobre o Caos. 
3 Considero que a sensibilidade pode ser programada em termos de agentes computacionais com ou

sem o uso de sensores analógicos/digitais capazes de captar informações ambientais e transformá-las
em informação de binária. Desta forma, o conhecimento por meio da sensibilidade, ou seja, estética é
também uma capacidade humana simulada pela máquina. 

4 Termo cunhado por Semir Zeki,  refere-se a investigação da percepção de beleza com base em
estudos neurais na arte, principalmente voltado para arte visuais e visão neurocientífica.
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Segundo Zeki (1998), a Neuroestética é uma junção da arte e neurobiologia sobre a
percepção comum dos  aspectos  visuais.  Para  o  autor,  artistas  são  de certo modo,
neurobiologistas sem o conhecimento técnico sobre os estudos cerebrais.  Assim, as
artes visuais  contribuem para o entendimento das  funções visuais  do cérebro pois
revelam as capacidades perceptuais deste.  Zeki afirma que mesmo as artes visuais
obedecem as leis visuais do cérebro, e portanto são capazes de revelar essas leis. O
autor enxerga a função da arte como uma extensão do funcionamento do cérebro na
busca de conhecimento sobre o mundo. 

A Neuroestética apresentada por Zeki, define duas leis de funcionamento perceptivo
para o cérebro: constância e abstração. A primeira é a aquisição de conhecimento pelo
constante e essencial registro das características visuais.  A segunda, é o processo onde
o particular é subordinado ao geral, assim aquilo que é visualizado é aplicado a muitos
particulares. A constância é uma função primordial do cérebro e a abstração um passo
crítico  para  a  aquisição  de  conhecimento,  pois  sem  abstração  o  cérebro  se  torna
escravo do particular.  A abstração é uma imposição do próprio limite de memória do
cérebro humano. A Neuroestética de Zeki valoriza a qualidade ambígua de trabalhos
de  arte  inacabados,  pois  permitem  ao  cérebro  do  observador  várias  formas  de
interpretação, todas igualmente válidas.  O autor afirma que a arte é um refúgio para
ideias insatisfeitas criadas pelo cérebro a partir do processo de abstração. 

Para MOHAMMAD e HASAN (2013), a Neuroestética baseia-se no princípio de que a
arte,  a  ciência  e  a  criatividade  não  são  entidades  distintas,  e  que  é  possível  o
paralelismo entre propriedades da arte e princípios organizacionais do cérebro. Sendo
assim, a estética passa a ser tratada como um assunto da neurociência,  um tópico
controverso,  que  busca  ligações  entre  processamento visual  afetivo  a  tomadas  de
decisão, que ressalta a conexão entre percepção e experiências estéticas. Os autores
afirmam  que,  a  inteligência  emocional,  social  e  particularidades  culturais  são
potenciais cofundadores que afetam a qualidade da percepção estética dos indivíduos
em estudos neuropsicológicos. Como consequência, uma experiência estética é aquela
que permite a percepção sensorial e emocional de um trabalho de arte que ativará
mecanismos  biológicos  sensoriais,  emocionais  e  cognitivos.  Para  a  Neuroestética  a
experiência estética visual  de um trabalho de arte começa com a análise visual  do
estimulo que desencadeia outros níveis de processamento. O complexo processo da
experiência estética impacta em mecanismos biológicos e incorporados que podem ser
modulados por  variáveis  como interesse  individual,  conhecimento anterior  sobre o
estímulo e familiaridade genérica. 

MOHAMMAD e HASAN (2013), afirmam que os estudos não definiram ainda quanto da
experiência estética reside na  experiência  perceptual  e  quanto  reside em resposta
emocional ao trabalho de arte. A repetição das atividades neurais localizadas de um
estimulo específico apenas guiam a um processo mental envolvido na experiência do
que a correspondência inversa do fato, e que existem inúmeras outras relações como
fatores  culturais,  humor,  memória  e  emoções em geral  relacionadas  a  experiência
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estética.  Ainda assim,  os  autores  afirmam que o processo de criação artística tem
contribuído  muito  mais  para  o  entendimento  neurocientífico  de  arte  devido  a
exploração  dos  potenciais  e  das  capacidades  do  cérebro.  O  processo  de  criação
permite um melhor entendimento da organização comum das reações cerebrais sobre
o visual e emocional antes de se adentrar em determinantes de variabilidade neural. E
ao  contrário  do  que  afirma  Zeki  de  que  a  arte  como  outras  atividades  humanas
obedece as leis do cérebro, os autores afirmam que existem pequenas exceções a essa
regra.

Uma crítica a Neuroestética pode ser levantada não as descobertas que o campo foi
capaz de produzir, mas um possível desentendimento da definição filosófica de belo ou
feio somente a partir de uma única visão científica. Além disso, a Neuroestética não
está só na compreensão da estética a partir de relações científicas.  Existe paralelismo
desta  visão  em  modelos  estéticos  como  a  própria  estética  informacional5,  onde
ciência, tecnologia e arte são áreas correlacionadas. Por fim, a Neuroestética é um dos
possíveis argumentos teóricos explicativos do fenômeno da percepção visual, assim
como a Gestalt6. 

Como  mencionado  anteriormente,  de  outro  ângulo  do  processo  Endoestético  se
encontram os agentes computacionais. GALANTER (2010) defende a necessidade de
habilidades  de  avaliação  estética  por  parte  do  processo  computacional,  pois
criatividade artística sempre vem acompanha de um aspecto autocrítico. Para o autor,
conceitos mais modernos sobre complexidade, ainda não abordados pelo paradigma
das  artes,  se  integrados  as  discussões  de  estética,  podem ser  experimentados  em
processos computacionais. Galanter afirma que os dois grandes desafios da prática da
arte evolucionária é a introdução de emergência em multicamadas, e a automatização
de funções estéticas sem interferência humana.  O segundo,  continua até hoje,  um
problema ainda não resolvido. 

GALANTER (2010), distingue teoricamente dois modelos de complexidade: O primeiro,
baseado nos estudos de Claude Shannon7, onde quanto mais informação maior o nível
de complexidade.  Galanter afirma que quanto mais informação, mais complexidade,
mas exemplifica sua crítica a essa noção de complexidade, afirmando que: Para um
espectador uma enorme quantidade de som é ruído, e no ruído, todos os sons são
iguais.  O  segundo,  o  que  o  autor  chama  de  complexidade  efetiva  é baseada  no
entendimento  que organismos  vivos  são os sistemas mais  complexos  existentes.  A
complexidade efetiva exige tanto ordem para manter a integridade e persistência, e
desordem  que  permite  adaptação,  mudança  e  flexibilidade.  Segundo  o  autor,  o
comportamento estético é um modelo de complexidade efetiva, de grande valor para
sobrevivência: um sistema sensorial otimizado para processar a complexidade visual.
Neste sentido,  a Neuroestética pode iluminar  certos aspectos do entendimento de

5A  partir  de  pressupostos  conceituais  e  metodológicos  da  teoria  da  informação  e  da  semiótica
moderna, Max Bense desenvolve modelos de avaliação do grau de invenção presente na obra de arte. 

6 Uma das mais difundidas teorias de explicação dos fenômenos associados a percepção visual. 
7 Matemático americano conhecido como pai da teoria da informação, seu trabalho mais conhecido

é Mathematical Theory of Communication de 1948. 
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estética por meio do estudo da organização comum das reações cerebrais sobre o
visual e emocional baseado em respostas neurológicas. Sendo assim o autor concluí
que os  conceitos  de Neuroestética  aplicados  a  processos  computacionais  possuem
potencial, mas afirma que não serão o suficiente para mapear o desafio da avaliação
estética computacional.

Aspectos Práticos

O  software  A-Memory  Garden  1.0,  desenvolvido  para  aplicativos  móveis,  foi
disponibilizado para download em Agosto de 2012. Acompanhando o lançamento do
software na exposição EmMeio #4.0, realizada no Museu Nacional da República em
Outubro de 2012, foi montada a Instalação de nome A-Memory Garden. Este projeto
foi desenvolvido em parceria com o Professor. Dr. Carlos Henrique falci da Escola de
Belas Artes na Universidade Federal de Minas Gerais. 

O software A-Memory Garden 1.08, é um aplicativo para o sistema Android9, rodando
em aparelhos como tablets e telefones móveis.  Quando desenvolvido, o software foi
visualmente pensado como um jardim de vista superior,  ou seja,  as plantas seriam
vistas  como se o espectador  estivesse sobrevoando o espaço de onde ocorrem as
interações.  As  plantas  que  compunham  o  jardim,  são  vistas  de  cima,  mas  sua
configuração  visual  formativa  não  seque  um  padrão  naturalista  de  representação.
Cada galho, elemento mínimo de formação visual, por sua vez é uma representação
mais naturalista de cada modelo de planta. 

Ilustração 1: Formação do agente planta no Software A-Memory Garden 1.0

8 O  documento  explicativo  da  proposta  estética  pode  ser  analisado  nos  anais  do  #11.Art  e
Tecnologia:  http://medialab.ufg.br/art/wp-content/uploads/2012/09/MariliaBergamoCarlosFalci.pdf
Acesso em 22 de Julho de 2013. 

9 Sistema operaciona e software-livre  da empresa Google,  para  funcionar em aparelhos móveis.
Disponível em: http://source.android.com/ Acessado em 22 de Julho de 2013. 

http://medialab.ufg.br/art/wp-content/uploads/2012/09/MariliaBergamoCarlosFalci.pdf
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As  ilustrações  dos  elementos  mínimos  formadores  dos  agentes  foi  criada  pela
ilustradora e colega Angélica Beatriz também da Escola de Belas Artes da Universidade
Federal de Minas Gerais.  A partir dos elementos mínimos: galho, flores e frutos, é o
software que configura a formação gráfica da planta em torno de um ou mais centros
de onde nascem os galhos e onde as flores e frutos se posicionam. Cada etapa de vida
da planta – pequena, média, grande ou morta – possui  um conjunto de elementos
mínimos de onde elas são configuradas. 

Ilustração 2: Telas do Software A-Memory Garden 1.0

O  agente  planta  pode  possuir  uma  dentre  as  oito  possibilidades  de  existência:
Suculentas,  Bromélias,  Laranjeiras,  Sapatinhos  de  Judia,  Romãs,  Abacateiros,
Jabuticabeiras  e  Orquídeas.   Cada agente  ao  ser  gerado,  recebe uma configuração
visual formada por unidades mínimas segundo sua natureza. O conceito de memória
foi concebido para o comportamento e DNA genérico de cada modelo de planta, a
partir das entrevistas definidas pelo Prof. Carlos Falci. 

Tomando como exemplo as Laranjeiras, estas nascem com adaptação baixa para média
de umidade, alta necessidade de profundidade, baixa para média necessidade de luz
solar  direta,  baixa para média necessidade de fertilizante para as configurações de



7

solo. Isso seria o DNA genérico da planta de modelo Laranjeira. Quando o software é
instalado,  um valor  específico deste padrão de DNA é incorporado aquela planta e
seguirá  com  ela  até  sua  morte.  Em  termos  de  padrão  de  crescimento,  o
comportamento genérico da planta, definido pelas memórias dos entrevistados pelo
Prof. Carlos Falci, define que as Laranjeiras podem crescer quando pelo menos dois
dos níveis de umidade, profundidade, sombra ou fertilizante do ambiente estão entre
o ideal para o seu DNA. Do contrário a planta perde energia e morre. No caso da planta
vir a falecer, a mesma pode de forma aleatória sofrer uma mutação. Se isso ocorrer
esta planta nasce novamente a partir  de sua fase inicial  pequena, mas com o DNA
baseado em padrões do ambiente de onde ela se encontra. Isso permite a renovação
do DNA dos agentes não mais a partir das memórias das entrevistas, mas de adaptação
ao ambiente.  Contudo,  trechos sonoros das entrevistas realizadas  pelo Prof.  Carlos
Falci  eram  atribuídos  a  planta  no momento  que  o  usuário  tocava  nelas,  assim as
mesmas memórias as vezes eram associadas a diferentes momentos das plantas. 

Cada planta é uma agente computacional, e seu comportamento permite que ela se
mova a cada quadro em direção a melhor área do ambiente para o seu crescimento.
Essa escolha é formada a partir de duas possibilidades no software A-Memory Garden
1.0: O agente lê as condições de todos os solos do aplicativo, e decide por proximidade
aquele mais perto de seu ideal,  ou de forma aleatória escolhe uma das áreas e se
comunica com agentes do local, caso as condições sejam favoráveis ele se movimenta
nesta direção. O usuário do sistema também pode mover uma planta de uma posição
para outra no ambiente, mas assim que a planta é liberada, ela retorna sua busca pela
condição ideal. Um pseudocódigo para cada agente poderia assim ser apresentado:

1. Se Nova planta → gere DNA dentro do modelo de memória das entrevistas;

2. Se planta já existe → pegue valores de DNA do banco de dados;

3. Se o dedo do usuário está sobre mim, deixe ele me guiar;

4. Verifique o ambiente que se encontra;

5. Caso o ambiente seja favorável → mantenha-se no local;  Senão mova-se para o
ambiente escolhido;

6. Com o ambiente escolhido →  verifique tempo e energia para crescimento ou morte;

7. Se morta, tente mutação por sorteio → caso ocorra a mutação, altere seu DNA

8. Atualize meu DNA no banco de dados;

O  ambiente  do  software  A-Memory  Garden  1.0,  também  possui  características
comportamentais. O ambiente recebe influencia por meio da localização geográfica do
usuário, e por ação direta do usuário sobre o solo das plantas.  No primeiro caso, o
sistema ao receber a geolocalização do aparelho do usuário, busca online as condições
climáticas do local e aplica a umidade e sombra do solo, e ao movimento de vento
sobre as plantas. O usuário por sua vez, pode alterar as configurações de umidade e
sombra, mas submetido as condições locais de onde ele se encontra. Já as condições
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de fertilizante e profundidade do solo são por definição configuradas pelo usuário do
sistema. O pseudocódigo do ambiente pode ser entendido da seguinte forma: 

1. Ao iniciar o ambiente, verifique geolocalização;

2.  Com  a  geolocalização  →  Acesse  a  web  e  busque  valores  locais  de  condições
climáticas; Se a web não estiver disponível, use os valores da última atualização. 

3. Verifique valores da interface do usuário;

4. Configure o ambiente segundo valores locais disponíveis da web e configurações do
usuário;

Para divulgar o software e a obra, a instalação produzida na exposição EmMeio #4.0,
foi assinada pela artista Carmem Borges. Sobre uma jardineira de madeira foi colocada
uma pequena árvore com as fotos dos entrevistados pelo projeto. Sobre a jardineira
foi colocado um tablet, onde as pessoas poderiam acessar o aplicativo. 

Ilustração  3:  Instalação  A-Memory  Garden,   EmMeio  #4.0,  Museu  Nacional  de
República, Outubro 2012. 

Desde outubro de 2012 até Junho de 2013, o software manteve-se com uma média de
15 usuários constatantes, segundo as estatísticas do GooglePlay10.  

Este  ano  2013,  a  segunda  versão  do  software  foi  lançada  em  Agosto,  A-Memory
Garden 2.0 apresenta duas modificações fundamentais. A primeira é a exclusão das

10 Ambiente onde o sistema pode ser baixado, e onde o desenvolvedor recebe as estatísticas de
número de downloads e instalações segundo o tempo de existência do aplicativo. 
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memórias de áudio e a inclusão de memórias textuais pelos usuários do sistema. A
segunda é a implementação de comportamento cognitivo aos agentes computacionais
na tomada de decisão. 

Em relação as memórias textuais,  usuários poderão associar textos as suas plantas.
Esses textos estão associados a natureza da planta e as suas características atuais de
DNA e comportamento.  Essas memórias são enviadas  para um banco de dados do
online  do  sistema,  e  com o  passar  do  tempo,  memórias  de  todos  os  usuários  do
projeto serão associadas e desassociadas de plantas segundo suas condições atuais.  Já
o  comportamento  cognitivo,  foi  associado  ao  agente  planta,  que  agora  quando  a
planta  é  jovem,  ela  age  somente  de  forma  reativa  procurando  o  melhor  local
analisando  as  condições  ambientais.  Um  pouco mais  madura  a  planta  opta  por
escolher o local segundo o que os outros agentes afirmam, ou escolhe analisando as
condições ambientais. Quando bem madura, a planta escolhe perguntando as outras
plantas, ou olhando para seu próprio histórico de crescimento, para optar pelo local
para onde ir. 

Ilustração 4: Telas do Software A-Memory Garden 2.0. 

Para  a  versão 2.0  do aplicativo  também foi  alterada a  cor  de fundo,  passando do
branco para  uma tonalidade que  representa  um papel  envelhecido.  Esta  mudança
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deve se ao fato de que as ilustrações criadas na primeira versão possuem um caráter
naturalista,  como  ilustrações  botânicas.  Assim,  o  papel  envelhecido  acaba  por
contribuir para a visualização menos contrastada entre as plantas e o fundo, criando
maior integração visual entre ambiente e agentes.  

Para  a  instalação  prevista  em  Outubro  de  2013,  um  tablet será  fixado  sobre  um
conjunto de tábuas de madeira enfileiradas na parede. No  tablet estará disponível a
versão 2.0 do software. Sobre a madeira será plotada algumas plantas previamente
formadas  pelo  sistema  e  capturadas  em  alta  resolução.  Ao  lado  da  peça  serão
impressas informações para download do aplicativo. 

Ilustração  5: Instalação A-Memory Garden 2.0,  prevista para o Museu Nacional de
República, Outubro 2013. 

Considerações Finais
A Endoestética de Cláudia Giannetti (2006), possui um arcabouço teórico das ciências
sociais comunicativas, consequentemente existe um discurso voltado para a percepção
da obra a partir de um autor, receptor e espaço, apesar de todos serem reconfigurados
de  seu  posicionamento  clássico.  Contudo,  em  A-Memory  Garden  o  sistema  A-life
interativo busca o registro da interatividade não a partir do sujeito que interage sobre
a obra, ou o artista que produz, ou referencia do agente computacional. O interesse do
projeto se encontra exatamente no resultado da interação do conjunto: número de
aplicativos instalados e seus resultados gravados. A-Momory Garden 1.0 ou 2.0 são
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sistemas de arte abertos às interferências ambientais contínuas. Sendo assim, pode ser
trabalhado como interatividade sistêmica pois é o estudo das interações do sistema, e
tanto autor, receptor e espaço são agentes do sistema com graus diferenciados de
agência. 

A partir da Endoestética, a posição de artista, é interna ao sistema. Sendo assim, todas
as  decisões  estéticas  já  realizadas  devem  ser  reavaliadas  do  ponto  de  vista  dos
resultados  históricos  que  serão  analisados  durante  o  tempo  da  pesquisa  em
andamento. As bases de dados geradas a partir dos aplicativos da versão 1.0 e 2.0
devem apresentar comportamentos emergentes do sistema que servirão de base para
a análise das interatividades observadas. A intenção é de que esses dados possam ser
comparados  a  alguns  resultados  disponíveis  no  campo  da  Neuroestética,  mas  o
objetivo  final  não  é  a  validação  dos  resultados  obtidos,  mas  o  mapeamento  das
emergências do sistema, e o os modelos interativos presenciados. 

No  projeto  A-Memory  Garden  não  foi  implementado  nenhum  comportamento  de
julgamento estético por meio dos agentes computacionais. Sua agência do ambiente
está  voltada  para  definições  mais  clássicas  do  desenvolvimento  de  vida  artificial:
adaptação e autogeração. 
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