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Simulações e a pesquisa científica
Simulações como substitutos de modelos analíticos
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Simulação de redes com Netkit Modelo de segregação de Schelling



Simulações e computação
● Computador digital simplificou 

a construção de simulações
○ Ao lado: Computador 

Hidráulico de Phillips
● Discussão basear-se-á nas 

simulações computacionais
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Questões sobre simulações
1. Quais são os elementos relevantes em uma simulação?
2. Qual a relação entre simulações e fenômenos simulados?
3. É possível obter conhecimento através de simulações?
4. Qual o papel dos modelos subjacentes às simulações?
5. Por que se importar com as questões anteriores?
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O que é uma simulação computacional?
● Simulação como produtor de soluções de um modelo 

computacional (Humphreys 2004)
○ Nem sempre há representação analítica fechada
○ Mesmo quando existe, ela pode não ser interessante

● Relevância do modelo subjacente à simulação
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O que é uma simulação computacional?
● Representação do comportamento de um sistema-alvo

○ Pode ser estática ou dinâmica
○ Representação da estrutura interna do sistema (ou não)

● O que torna uma representação válida?
○ Fundamentação teórica
○ Validação dos resultados
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Simulações como experimentos mentais
● Experimentos mentais são formas de especulação controlada 

(Sorensen 1992)
● Controle sobre os parâmetros e variáveis relevantes
● Exploração das consequências lógicas de uma teoria
● Computadores como forma de expandir o alcance dos 

experimentos mentais
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Simulações como experimentos mentais
● Di Paolo et al. (2000): simulações como experimentos mentais 

opacos
○ Número de computações envolvidas impediria a validação 

direta dos resultados
○ Trade-off entre poder e confiança nos resultados

● Simulações podem explicitar conhecimento tácito do sistema
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Simulações como experimentos 
● Interação com as simulações não se baseia em transparência

○ Opacidade torna não-óbvia a relação entrada–saída
○ Simulações podem usar aleatoriedade (e.g., Monte Carlo)

● Resultados estudados de modo semelhante a experimentos
○ Variáveis independentes explicando as dependentes
○ Calibração de simulações em função de sistemas reais
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Simulações como experimentos 
● Relação dos resultados com o sistema-alvo

○ É mediada pela construção e calibração da simulação
○ É limitada pelo conhecimento teórico sobre o fenômeno

● Aleatoriedade, em si, não supera o fecho epistêmico
○ Resposta a cenários não-determinísticos ainda é baseada em 

inferência sobre o modelo (Beisbart e Norton 2012)
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Simulações podem gerar conhecimento?
● Noção tradicional de conhecimento (JTB)

○ Crença
○ Justificada e
○ Verdadeira

● Normalmente falamos em conhecer proposições
○ Não inclui conceitos como deve/pode ou necessário/possível
○ Fischer (2017): proposta de conhecimento modal
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Simulações e a geração de crenças
● Mesmo sem superar o fecho epistêmico, uma simulação 

pode dar origem a novas crenças sobre o sistema-alvo
● Resultados das simulações podem explicitar consequências 

contraintuitivas do modelo teórico
○ Dimensão psicológica da formação de intuição
○ Revisão de crenças
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Simulações e a justificação de crenças
● Uma simulação confiável pode servir de base para indução

○ Se a simulação gerou resultados válidos até o momento, isso 
aumenta a confiança nas inferências

○ Generalização pode ter seus limites
● Dados usados na construção da simulação não podem ser 

usados para justificar a validade desta: double dipping
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Simulações e verdade
● Resultados de simulações representam o sistema-alvo
● A representação, no entanto, não dá base para verificar a 

veracidade das proposições
○ Isomorfismo entre sistemas é apenas parcial (da Costa e French 

2003)
○ Dificuldades da tradução entre domínios
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O problema de Gettier
● Gettier (1963): podem existir crenças verdadeiras e 

justificadas que não sejam conhecimento
○ Exemplos quebram o vínculo entre justificação e verdade

● Redefinição da noção de conhecimento
○ Tentativas de adicionar novos critérios (e.g. Goldman 1967)
○ Tentativas de reforçar os critérios (e.g. Nozick 1981)
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Simulações e a organização da informação
● Conhecimento como regulação do fluxo de informação 

acionável em uma comunidade epistêmica (Greco 2015)
● Simulações podem desempenhar vários papéis nesse fluxo

○ Trazer à tona informações acionáveis
○ Identificar incoerências internas e externas
○ Explorar os limites do fluxo de informação
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Simulações e modelos
● As simulações podem organizar o conhecimento inferido a 

partir de seus modelos subjacentes
● A qualidade da representação do sistema-alvo depende da 

verossimilhança do modelo empregado
● Modelos podem fornecer uma aproximação do 

comportamento do sistema-alvo
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Abstrações de modelagem
● Fenômenos simulados costumam ter alta dimensionalidade

○ Dificuldade de capturar as relações entre variáveis
○ Aumento da complexidade computacional

● Abstrações permitem um foco em variáveis de interesse 
(Humphreys 2004)

● Abstrações podem vazar e afetar os resultados
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Simulações enquanto objetos físicos
● Simulações são construídas a partir de modelos abstratos

○ Objetos lógico-conceituais
○ Produção de soluções exige operações computacionais

● Simulação concreta é uma implementação do modelo
○ Erros de software e hardware → verificação e validação
○ Simulações enquanto objetos técnicos (Simondon 1958)

19



Simulações e o sistema-alvo
● Relação entre o objeto técnico e o sistema-alvo

○ Validação quantitativa
○ Validação qualitativa

● Generalização dos resultados
○ Aproximações locais

● Qualidade de coleta e análise de dados
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Relevância prática
● Simulações já são usadas na prática científica

○ Importância de entender capacidades e modos de falha
○ Refinamento dos casos de uso
○ Novas aplicações (e.g. normatividade)

● Necessidade de um framework teórico que descreva o papel das 
simulações na ciência contemporânea
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Relevância prática
● Questões filosóficas, verificação e validação de software

○ Verificação da corretude das operações
○ Validação interna: código implementa o modelo desejado?
○ Validação externa: o modelo representa a realidade?

● Qualidade da representação depende da qualidade do 
modelo e da implementação

22



Referências e sugestões de leitura
● Beisbart e Norton. (2012) Why Monte Carlo Simulations Are 

Inferences and Not Experiments
● Da Costa e French. (2003) Science and Partial Truth
● Di Paolo, Noble e Bullock. (2000) Simulation models as 

opaque thought experiments
● Epstein. (2006) Generative Social Science
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Referências e sugestões de leitura
● Fisher. (2017) Modal Justification via Theories

○ Uma proposta para estender a noção de conhecimento a 
afirmações modais. Útil para simulação social.

● Frigg e Reiss. (2009) The philosophy of simulation: hot new 
issues or same old stew?
○ Os problemas filosóficos das simulações seriam redutíveis a 

problemas de domínios já conhecidos, como a modelagem
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Referências e sugestões de leitura
● Gelfert. (2016) How to do Science With Models

○ Uma discussão do papel dos modelos no conhecimento 
científico, bem como dos trade-offs em sua construção

● Gettier. (1963) Is Justified True Belief Knowledge?
○ Um artigo tão clássico quanto breve, em que o autor delimita 

condições em que uma sentença é justificada e verdadeira, mas 
não se encaixa em nossas intuições sobre o conhecimento
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Referências e sugestões de leitura
● Goldman. (1967) A causal theory of knowing

○ Propõe a necessidade de uma relação causal entre o fato e a 
justificação da crença

● Greco. (2015) Post-Gettier Epistemology
○ Panorama das respostas ao problema de Gettier

● Humphreys. (2004) Extending Ourselves
○ Ampla discussão sobre simulações e seu papel científico
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Referências e sugestões de leitura
● Kuhn. (2012) The Structure of Scientific Revolutions

○ Uma imagem filosófica da ciência influenciada pela história das 
práticas científicas

● Nozick. (1981) Philosophical Explanations
○ Inclui uma proposta de conhecimento enquanto truth-tracking

● Saam. (2016) What is a computer simulation?
○ Revisão do debate experimentação versus experimento mental
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Referências e sugestões de leitura
● Simondon. (1958) Du mode d'existence des objets techniques

○ Tratado sobre a criação e a existência autônoma de objetos 
técnicos, bem como suas interações com o mundo.

● Winsberg. (2009) Science in the age of computer simulation
○ Um panorama do impacto das simulações computacionais na 

prática das ciências naturais. Ver, em especial, a discussão 
sobre o papel integrativo das ficções.
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Analogias e modelos
● Analogias como semelhanças entre relações de domínios 

distintos (Gelfert 2016)
○ Formais: há semelhança entre as relações apenas
○ Materiais: há semelhanças entre relações e entre os relata

● Modelos podem ser entendidos como estabelecendo 
analogias entre a representação e o representado

● Alternativa: modelos como aproximação
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Modelos como isomorfismos parciais
● Da Costa e French (2003) propõem que modelos podem ser 

descritos como estruturas parciais formadas por n-uplas de 
objetos e relações parciais entre as n-uplas 

● Uma teoria não precisaria estabelecer isomorfismos 
completos, mas poderia incluir relações que se aplicam a 
apenas partes dos domínios (Gelfert 2016)
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Ensemble de modelos
● Trade-off entre precisão e desempenho na implementação
● Níveis de abstração distintos podem ser usados para 

descrever um mesmo fenômeno (Winsberg 2009)
○ Exemplo: simulação de fratura de um sólido usando modelos 

mais detalhados (e custosos) na região da fratura e diminuindo 
a granularidade nas regiões mais distantes

● Ficções podem integrar os modelos diferentes
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Ficções na modelagem
● Modelo toma como hipótese um fato sabidamente falso

○ Valor irreal para parâmetro
○ Descrição inadequada de uma relação
○ Condições irreais de início

● Ficção pode dizer respeito a fatores internos, de implementação
● Ou tratar de fatores diretamente refletidos na representação
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Toy models

● Modelos que simplificam de maneira excessiva um fenômeno
● Funções

○ Didática
○ Exploratória
○ Prova de conceito

● Como estender estes modelos para modelos funcionais?
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Visualização das saídas
● Para Humphreys, (2004) uma característica distintiva das 

simulações seria a relação entre a representação e o 
comportamento do sistema-alvo.

● Técnicas de visualização dos resultados podem ajudar a 
fortalecer a analogia entre saídas e a realidade

● Seriam, no entanto, necessárias para a representação plena?
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Simulações como objetos históricos
● Simulações dinâmicas podem ser usadas para representar 

fenômenos diacrônicos (Epstein 2006)
○ Dinâmicas históricas afetando o estado da simulação

○ Estado inicial também é um reflexo de estados históricos

● Simulações como caminho para historicização de métodos 
quantitativos? 
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Simulações como objetos históricos
● O próprio uso de simulações pode ser entendido a partir de 

uma perspectiva histórica
○ Mudanças de paradigma trazem novas ferramentas (Kuhn 2012)
○ Relação entre simulações e as formas de solução de problemas

● Dinâmicas de poder entre as áreas
○ Acusações de colonização metodológica
○ Abordagens não-tradicionais em certos campos (Epstein 2006)
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Problemas filosóficos das simulações
Frigg e Reiss (2009) destacam quatro tipos de questões:

● Metodológicas: simulações são uma atividade distinta tanto 
do experimento mental quanto dos experimentos reais?

● Epistemológicas: simulações mudam teoria do 
conhecimento?
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Problemas filosóficos das simulações
● Semânticas: simulações mudam a relação entre modelos e 

sistema-alvo?
● Metafísicas: simulações (e só elas) criam “mundos 

paralelos”?

Seria possível descrever essas dimensões das simulações 
através de sua redução a outros problemas?
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