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Teoria do caos 
do bater de asas de uma borboleta à configuração urbana atual brasileira 

 

Cíntia Chaves De Souza 

Renata Martinello Campioni 
 

Sobre o vento que leva as pessoas e traz memórias, que levou o grão de areia para 
dentro do olho de José, sobre os dedos insaciáveis que se remexem rapidamente 
para sanar a coceira, sobre a cegueira da sociedade, sobre a complexidade da vida, 
sobre a insanidade dos sãos. Cintia Souza 

 

INTRODUÇÃO 

 

A curiosidade por tentar desvendar os mistérios que acercam os acontecimentos cotidianos e os fazem 
tão influentes em nossa vida, nos levou ao desejo de entender a complexidade da vida a um âmbito maior do 
que estamos acostumados a ter. Descobrir de que foi constituída toda a estrutura que suporta o mundo moderno 
e até quando, neste ritmo que nós o conduzimos, ele nos suportará.  

Um misto de insanidade e curiosidade é que fundamenta o trabalho a seguir, um ensaio sobre os 
capítulos da vida aos traços orgânicos de duas mentes que pretendem unir suas contradições em linhas gerais, 
trazendo conceitos que são as bases para este documento, a teoria do caos e o efeito borboleta interligando-se 
ao conceito de serendipidade e a aplicação destes mistos intelectuais inseridos a uma realidade urbana e social. 

 Objetivando descobrir os motivos dos problemas urbanos atuais, enfatizando um dos mais marcantes ao 
desenho urbano geral brasileiro, as favelas que permeiam nossos grandes centros, camufladas pelos tapumes 
políticos.  

As leituras iniciais embasadas na teoria do caos, aliados a livros e textos indicados para guiar o nosso 
olhar ao modo em que o urbanismo foi concebido e executado, nos deram uma segurança maior e sustentaram 
nossos argumentos, trazendo novos conceitos teóricos a  fundamentação deste trabalho. Esperamos que todas as 
amarras que possuímos comumente em nome do bom senso e da razão, sejam deixadas de lado, ao menos até o 
fim desta leitura, mergulhe as palavras dispostas a seguir, caso contrário, não nos responsabilizamos por 
possíveis afogamentos oriundos de uma avalanche de pensamentos obsoletos ao lhe encontrar desprevenido. 

A sensibilidade humana compreende basicamente cinco formas de expressão. Entre elas o olfato, 
responsável por identificar os cheiros e odores que rapidamente são enviados como comandos para o cérebro e 
são relacionados a algo impregnado em nossa memória, assim 
acontecem também com nossa visão, tato, audição e paladar. Sentidos 
que aprendemos a identificar ao longo da vida, a reconhecer mesmo 
após muitos anos e, diferenciar mesmo em meio a tantos similares. O 
decorrer do tempo e as adversidades da vida faz com que, por vezes, 
parte desses sentidos vão sendo minimizados. Porém há casos que, 
mesmo em perfeito estado, nossos sentidos caem em uma rede de 
conformismo e deixam passar despercebidos muitos detalhes que 
fazem parte do cotidiano de milhares de pessoas, detalhes 
fundamentais e invisíveis aos olhos desatentos dos filhos do mundo 
moderno. 

O CEGO, SURDO E MUDO 

http://omundosokz.zip.net/arch2013-01-
01_2013-01-31.html	  
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Ora por desatenção, ora por querer continuar em uma posição confortável e segura, em casulos nos 
fechamos para as novidades que dia após dia nos são apresentadas, escancaradas e cada vez mais parte de 
nossas vidas como coadjuvantes. Rousseau em 1761 já identificava esse comportamento dizendo: “Tudo é 
absurdo, mas nada é chocante, porque todos se acostumam a tudo”. 

A Teoria do caos trata desta sensibilidade das condições iniciais fazendo com que nada seja estável ou 
imutável. O caos não seria necessariamente a desordem, ele possui uma ordem própria apesar de não ser tão 
previsível. E é exatamente a previsão que nós buscamos e queremos. Tolamente achamos que temos o poder de 
controlar tudo e todos. A quem ainda acredite em previsão do tempo, nas frases diárias do horóscopo do jornal 
e em destinos traçados por mãos de ciganas.  

Longe de questionar as verdades individuais ou tentar achar, a dita verdade soberana sobre todas as 
coisas, o efeito borboleta abre um leque de possibilidades acerca das consequências de cada ato, de cada passo 

dado ou por outro lado, a consequência e todo o desenrolar daquilo que não 
se fez. 
Benoit Mandelbrot  e Lorenz  são 
considerados os fundadores dessa 
teoria que está presente em quase tudo 
que nos rodeia, o nome: efeito 
borboleta foi associado ao gráfico 
gerado pelo estudo das massas de ar 
que se assemelhava a silhueta de uma 
borboleta, refletia a imprevisibilidade 
das massas e de todas as coisas que 

nos rodeiam. Uma das leis mais importantes do universo. “A ideia central da teoria do caos é que uma 
pequenina mudança no início de um evento qualquer pode trazer consequências enormes e absolutamente 
desconhecidas no futuro”  (site: http://mundoestranho.abril.com.br).  

 
...Imagine que, no passado, você tenha perdido o vestibular na faculdade de seus sonhos porque um prego 
furou o pneu do ônibus. Desconsolado, você entra em outra universidade. Então, as pessoas com quem 
você vai conviver serão outras, seus amigos vão mudar, os amores serão diferentes, seus filhos e netos 
podem ser outros… No final, sua vida se alterou por completo, e tudo por causa do tal prego no início 
dessa sequencia de eventos!  

 
Este exemplo retirado do site mundo estranho, explica como um pequeno objeto pode ter tido tanta 

influencia no futuro de alguém. 
Seguindo esse raciocínio podemos associar esse fenômeno com as cidades desde o período pré-

modernista até os dias atuais. Até o século XIX a cidade era um verdadeiro caos, mas segundo Jane Jacobs em 
seu livro Morte e vida de grandes cidades (1961) “o caos urbano na verdade constituía uma ordem humana 
maravilhosamente rica e complexa” era ele que fazia com que a cultura do local fosse tão magnífica, todos 
viviam juntos, havia crianças brincando nas ruas, os vizinhos realmente se conheciam, o homem vivia em 
sociedade como é da sua natureza.  

Na prática esse caos fazia com que a cidade vivesse em harmonia para aqueles que a viviam desta 
forma. Contrapondo-se a este raciocínio, alguns de grandes arquitetos e políticos pensavam de outra forma, 
segundo eles, era prejudicial para a organização da cidade esta forma de organização, era visto como um caos 
total, tudo deveria estar segmentado e colocado no seu devido lugar. As ruas que antes era um lugar de encontro 
deveriam se transformar em um local exclusivo parra os carros e as pessoas seriam colocadas em apartamentos 
ou casas isolando-se das outras. 

Le Cobursier foi um desses arquitetos que desejava modificar a cidade, o grande enfoque do 
Modernismo. Mas, como é possível perceber no livro tudo que é sólido desmancha no ar de Marshall Berman 
(1982), o pensamento desse Modernista sofreu com uma contradição, inicialmente ele criticava que as ruas em 
que ele andava e encontrava-se com seus amigos na adolescência tinham sido tomadas pelos veículos. Logo 

GRÁFICO DE MASSAS DE	  AR	  

http://garbricks.wordpress.com/2013/03/22/160/	  

O EFEITO BORBOLETA 

http://cortocabeloepinto.net//html	  

PLANO DE LE CORBUSIER PARA PARÍS 
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esse pensamento perdeu força, Le Corbursier, mais do que os outros, defendia o uso exclusivo de carros nas 
grandes rodovias e as pessoas seriam aprisionadas em grandes arranha-céus localizados em um parque que 

cobriria a cidade toda. 
Os pensamentos de Le Corbusier se assemelham aos de Howard na 

sua teoria de cidade-jardim em que tudo é organizado de uma forma a que o 
homem e a natureza vivessem em harmonia, mas que a segregação social 
também seria muito presente separando as moradias por setores. 

A contradição entre a velha e a nova cidade é possível ver também 
no filme Meu Tio de Jacques Tati (1958), no qual um garoto que vive numa 
casa tipicamente modernista vai visitar seu tio na parte caótica da cidade. 
Ironicamente o menino só é feliz ali, brincando na rua com seus amigos sem 
ter a tão monótona funcionalidade e organização. 

Vivendo em uma realidade em que o caos, natural ao homem, e 
característica fundamental em sua essência é repudiado de todas as formas, 

podemos perceber o quão contraditoriamente levamos o nosso modo de vida. Marshall Berman (1982 p.15) traz 
logo na introdução de Tudo que é sólido desmancha no ar, a seguinte frase: “a modernidade ameaça destruir 
tudo o que temos, tudo o que sabemos, tudo que somos”. Caminhando para uma era em que o contato com as 
próprias raízes são desnecessárias, o alienamento se consolida como soberano e imponente.  

Teoricamente, o homem é por definição, o ser mais capacitado em compreender sua história e através 
dela, modificar o seu futuro em prol da adaptação ao que está por vir, ao inesperado. Segundo Nietzsche, 
“tornar-se medíocre é a única moralidade que faz sentido”. Sabendo que nosso presente contém milhares de 
possibilidades para um futuro próximo, atentar-se aos detalhes deveria ser algo comum ao nosso olhar, 
desfrutar dos cincos sentidos nos concebido e utiliza-los da melhor forma possível.  
 A permanente confusão das relações sociais com o meio urbano, chamados por muito de caos, nos faz 
compreender que estas teorias por mais confusas que pareçam ser a primeira vista, fazem parte e estão 
impregnadas no modo em que o urbanismo se consolidou. Remeter o efeito 
borboleta ao urbanismo nos traz muitas descobertas inseridas nas linhas 
pequenas e letras miúdas que passam despercebidos ao nosso olhar.  

Dentro de um contexto complexo e difícil de penetrar, aparecem os 
grandes labirintos urbanos, os rizomas de Jacques, em a Estética da ginga 
(2011) e a diversidade das favelas. Imaginar o Rio de Janeiro sem a rocinha é 
assustador. São Paulo sem a 25 de março, estranho. Brasil sem corrupção..., 
enfim, são características tão marcantes que sua origem passa despercebida e 
sua importância deixada de lado. 

Compreender que a origem das grandes favelas brasileiras é oriunda de 
um ato político, contra a ocupação popular em regiões centrais, que 
desencadeou todo o processo de marginalização das favelas atual, nos remete a teoria do caos e ao caos que 
existe dentro de cada um de nós, afinal como diria Nietzsche: “... nós próprios somos uma espécie de caos”.  

A concepção das favelas vai além da tentativa frustrada de eliminar as ocupações nos cortiços centrais 
do rio de janeiro, por Barata Ribeiro. Isso realmente se assemelha ao bater de asas daquela borboleta que 
pousou logo ali em cima. Uma reação em cadeia de políticas urbanas que foram sendo aplicadas em prol do 
sanitarismo, visando a remoção da ‘sujeira’ dos grandes centros, as revoltas populares e a generalização de 
pobres como marginais, fizeram com que aquele gesto inicial, se transforma na realidade urbana atual. 

A composição e a disposição de casebres empilhados um a um, lutando e dividindo espaços com muitas 
famílias, os grandes morros e encostas são ocupados como um grito ensurdecedor dizendo: precisamos viver. 
Precariedade e a deficiência de todos os equipamentos públicos que garantem, teoricamente, os direitos 
humanos básicos, como água potável, saneamento básico e coleta de lixo são grandes luxos de quem malmente 
possui um teto sobre sua cabeça. 

Os grandes labirintos que ligam culturas diferenciadas, e alimentam um desejo em comum de esperança, 
são pouco a poucos tomados por políticas que tentam revitalizar estes espaços. Frequentemente, assolados por 

archtectureclub.blogspot.com 

RELAÇÕES SOCIAIS 

http://economicofinanceiro.blogspot.com.br

/	  

DESENHO FAVELA 
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enchentes e deslizamentos, a população é realocada para áreas cada vez mais distantes, separados por blocos 
simétricos e desprovidos de qualquer arquitetura pensada para aquela população, fazendo com que as 
borboletas se cansem de voar, voar e voar e continuar dentro de casulos que aprisionam suas asas. 
  Os padrões nunca foram seguidos, normalizar as coisas e principalmente o modo de vida de milhares de 
famílias é incompreensível em uma sociedade que preza pela liberdade individual. Dotados de uma constituição 
federal rica e em bons fundamentos, o simples gesto de colocar a teoria em prática, já traria grandes resultados 
para este país. Evitar, nem sempre é possível, porém utilizando da capacidade que nos foi concebida, podemos 
prever as consequência dos atos tomados e pouco a pouco tentar mudar o que já foi consolidado, sabemos que 
pequenos atos podem ser poderosos, que tal deixar de tentar remediar o irremediável e começar a bater suas 
asas? 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
O trabalho apresentado teve por finalidade não apenas analisar o efeito borboleta enquanto conceito, 

mas sim ver tudo o que ele envolve, como o caso das cidades citados ou o simples exemplo do vestibular. 
Procurávamos buscar uma explicação para a razão de tudo acontecer e qual seria a lógica da teoria do caos, 
porém, esse assunto é muito mais complexo do que se pode imaginar. Como o bater da asa de uma borboleta 
pode gerar um furacão em outro local? Como um prego pode definir todo o rumo de sua vida? 

Certo dia estávamos discutindo sobre pessoas que leem a sorte. Quando uma cartomante diz que algo 
ruim acontecerá na sua vida você tende a impedir, mas vamos dizer que mesmo assim isso aconteça. Isso quer 
dizer que o fato de tentar impedir é que fez com que realmente acontecesse e na hora que soube tornou isso 
possível? Não sabemos a resposta ao certo, alguns diriam que é o destino imutável. Todavia, o que é o destino 
além de respostas a todas as nossas ações? 

A teoria do caos mostra o quanto tudo no mundo é vulnerável e pode mudar a cada momento, afinal, o 
presente é apenas uma linha tênue entre o passado e o futuro tendo uma existência quase nula. Não 
conseguimos responder a todas as perguntas que tínhamos e acabamos formando novos questionamentos, mas 
como o Canal Cultura tende a nos ensinar “São as perguntas que movem o mundo”. 
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