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7O dicionário Houaiss define o complexo como um 

“conjunto, tomado como um todo mais ou menos coerente, cujos componentes 
funcionam entre si em numerosas relações de interdependência ou de 
subordinação, de apreensão muitas vezes difícil pelo intelecto e que 
apresenta diversos aspectos”. 

A complexidade pode ser entendida como uma sobrecarga sensorial, 
muita informação não organizada disponível para nossa percepção em 
um espaço de tempo insuficiente para que possa ser absorvida, uma 
profusão tão grande de elementos diversos que sua aparência parece 
caótica e aleatória. Uma imagem que apresente diversos elementos 
sobrepostos e jogados, empilhados sem nenhuma determinação, seria 
uma imagem complexa, em uma das acepções da palavra, ela seria de 
difícil entendimento pois mostraria muita informação entrelaçada, 
apresentada de imediato para a percepção, a busca por algum padrão 
ou elemento reconhecível seria uma tarefa árdua, a apreensão dessa 
imagem por um observador externo seria finita e difícil. Edgar Morin 
diz que a complexidade suporta 

Sobre Complexidade,
o mapa e o rizoma
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“uma pesada carga semântica, pois traz em seu seio confusão, incerteza, 
desordem. Sua primeira definição não pode fornecer nenhuma elucidação: 
é complexo o que não pode se reduzir numa palavra-chave, o que não 
pode ser reduzido a uma lei nem a uma idéia simples. Em outros termos, 
o complexo não pode se resumir a palavra complexidade.”1

A visão diária da complexidade de uma cidade, de uma multidão em 
movimento, pode fazer com que o barulho e a aparente irracionalidade 
do conjunto se transforme em uma experiência estética2. Segundo 
Greenberg 

“uma intuição estética é recebida, sustentada e usufruída em nome de 
si mesma e de nada mais. A intuição que transmite a cor do céu passa a 
ser uma intuição estética tão logo deixa de informar como está o tempo 
e se transforma simplesmente numa experiência da cor.”3

Ao experiênciar o complexo não devemos nos ater apenas a estética 
do caos, ao acaso e a aleatoriedade por eles mesmos. A complexidade 
mais relevante aqui descreve um todo múltiplo, que pode ser coeso 
e organizado, um todo advindo de multiplas relações entre diversas 
variáveis, pontos, unidades, e vontades. Em um ambiente aberto 
qualquer ponto pode se conectar a qualquer outro ponto, e deve 
sê-lo, diferentemente de uma estrutura ou hierarquia, que fixam um 
ponto, congelam uma ordem4, um conjunto complexo é fruto de um 
lugar, não advindo somente das possibilidades combinatória de suas 
unidades, um ponto para se conectar busca padrões, ao se conectar 
responde com comportamentos, e no processo se metamorfoseia 
e se adapta. Complexidade não é somente acaso, irracionalidade, 
chance estatística, aleatoriedade – ainda que essa desempenhe um 

1 Morin, Edgar. Introdução ao Pensamento Complexo.
2 Johnson, Steven. Emergência.
3 Greenberg, Clement. Estética Doméstica.
4 Deleuze, Gilles e Guattari, Felix. Mil Platôs.
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importante papel – e sim um todo que emerge das relações de um 
ambiente. 

A complexidade pode ser percebida somente como uma experiência 
estética, e usufruída pela sua multiplicidade formal, é muito bom 
intuir algo por ele mesmo, sem que esse seja o meio para informar 
outra coisa, ao final está aos olhos do observador interpretar. O 
problema é produzir a complexidade como um artifício expressivo 
justificado unicamente pelo desejo de expressar alguma coisa, isso 
traz um formalismo de falsa multiplicidade. A complexidade deveria 
ser no mínimo o resultado do programa, do ambiente, mais do 
que a vontade do autor5. Assim como o autor pode levantar a falsa 
multiplicidade como sua forma expressiva, ele ao contrário pode forçar 
uma super-simplificação, Kenneth Burke diz “nós super-simplificamos 
um acontecimento quando o caracterizamos do ponto de vista de um 
determinado interesse”6, Paul Rudolph sobre as implicações do ponto 
de vista de Mies van der Rohe coloca que 

  “uma característica do século XX é o fato de que os arquitetos são 
altamente seletivos ao elegerem os problemas que querem resolver. 
Mies, por exemplo, faz edifícios maravilhosos simplesmente porque 
ignora muitos aspectos de uma construção”7. 

Tanto na falsa multiplicidade como na super-simplificação temos 
a imposição do autor sobre o ambiente. O ambiente nesse caso não 
funciona como uma série numerosa de relações de interdependência, 
mas sim de subordinação a um único sujeito, um único autor.

A complexidade colocada pelo sujeito, como um aborto de uma 
estrutura prévia e o enxerto de uma multiplicidade imediata e qualquer 

5 Venturi, Robert. Complexidade e Contradição em Arquitetura. In Nesbitt, Kate 
(org.) Uma Nova Agenda para a Arquietura.
6 Burke, Kenneth. In Ibid.
7 Rudolph, Paul. In Ibid.
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de raízes secundárias, cria uma sobre-determinação, um novo tipo 
de unidade que triunfa no sujeito8. Uma multiplicidade colocada pelo 
autor cria uma variedade pontual, mas reforça uma determinação 
do conjunto, Deleuze e Guattari citam 

“as palavras de Joyce, justamente ditas ‘com raízes multiplas’, somente 
quebram efetivamente a unidade da palavra, ou mesmo da lingua, à 
medida que põe uma unidade cíclica da frase, do texto ou do saber.”9

O incomplexo envolve uma só idéia, abrange uma só coisa. É 
único, sendo o mesmo para vários individuos ou coisas, dessa 
forma não possui interpretações diversas, não pode ser entendido 
de mais de uma forma, percorrido por mais de uma visão, é algo 
determinado. É baseado e desenvolvido em cima de pressupostos, 
não mais criticados por se desdobrarem logicamente de modelos 
demasiadamente abstratos, usado aqui em contrário a concreto, 
modelos assumidos como verdadeiros, e eles próprios portadores 
de significados e significâncias. O único como um organismo, uma 
totalidade significante, uma definição atribuida a um sujeito10. O 
simples, o simplório, é sozinho, é não relacionado, não se compõe de 
partes ou substâncias diferentes, não possui linhas de articulação ou 
segmentaridades, estratos, territorialidades, nem linhas de fuga. Ao 
ser atribuído a um sujeito, nega-se o trabalho de suas matérias, de 
seus estratos, e a exterioridade de suas correlações. O simples não 
é multiplo, não se desdobra em partes, não propõe possibilidades e 
caminhos, é fruto de uma estrutura. Morin diz que

“o paradigma simplificador é um paradigma que põe ordem no 
universo, expulsa dele a desordem. A ordem se reduz a uma lei, a um 

8 Deleuze, Gilles e Guattari, Felix. Mil Platôs.
9 Ibid.
10 Ibid.
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principio.”11

Ainda assim Venturi bem coloca que 

“o reconhecimento da complexidade e da contradição (...) não nega o 
que [Louis] Kahn chamou de ‘desejo de simplicidade’. A simplicidade 
estética, uma satisfação para o espírito quando legítima e profunda, 
nasce de uma complexidade interior. A simplicidade visual do templo 
dórico é fruto das suas famosas sutilezas e da precisão de sua geometria 
distorcida. (...) A aparente simplicidade do templo dórico resultaria de 
uma complexidade real.”12

O ‘desejo de simplicidade’ de Kahn vai contra a complexidade e 
o caos como experiência estética, como profusão de elementos 
de difícil entendimento pela percepção. Através de sua educação 
Louis Khan achava que uma nova ordem podia ser encontrada além 
do racionalismo. ‘Ordem’ como princípio por trás das coisas, uma 
vontade de existência dentro delas, uma qualidade que se inicia 
fora do tempo13. A simplicidade de Kahn é consequência do que ele 
chamava de ‘Ordem’, simplicidade como síntese.

A unidade, a determinação, segundo Deleuze e Guattari 

“sempre opera no seio de uma dimensão vazia suplementar aquela àquela 
do sistema considerado (sobrecodificação). Mas acontece, justamente, 
que um rizoma, ou uma multiplicidade, não se deixa sobrecodificar, 
nem jamais dispõe de dimensão suplementar ao número de suas linhas, 
(...) todas as multiplicidades são planas, uma vez que elas preenchem, 
ocupam todas as suas dimensões.”14

11 Morin, Edgar. Introdução ao Pensamento Complexo.
12 Venturi, Robert. Complexidade e Contradição em Arquitetura. In Nesbitt, Kate 
(org.) Uma Nova Agenda para a Arquietura.
13 Lobell, John. Between Silence and Light, spirit in the architecture of Louis I. 
Khan.
14 Deleuze, Gilles e Guattari, Felix. Mil Platôs.
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Uma multiplicidade real não se deixa sobredeterminar pelo sujeito 
ou pela unidade em uma dimensão superior, que define o conjunto 
ou o todo, uma multiplicidade ainda que coesa e organizada, se 
mantém possibilidade e ganha significado apenas na relação com 
outras multiplicidades, com outras pessoas. Ao interpretar uma 
multiplicidade, essa ganha significado para mim, esse significado não 
é único e fixo, ele é possível de mutações e metamorfoses sempre que 
a multiplicidade seja revisitada. Minha interpretação é única, pois 
se diferenciará da interpretação de outros sobre a multiplicidade 
em questão, como se diferenciará da visão de outros sobre a minha 
interpretação.

A complexidade é multipla, como um mapa. Diferentemente de 
uma série de instruções, para por exemplo a montagem de uma 
estante, que precisam ser seguidas sequencialmente para se chegar 
ao resultado pretendido, um mapa não possui um caminho de leitura 
correto. Ele mostra relações entre itens, formações que estão mais 
perto ou mais distantes de outras, lugares que estão conectados 
a outros por meios de vias, ou que poderiam ser ligados entre si. 
Deleuze e Guattari colocam que o mapa 

“é aberto, é conectável em todas as suas dimensões, desmontável, 
reversível, suscetível de receber modificações constantemente. Ele pode 
ser rasgado, revertido, adaptar-se a montagens de qualquer natureza, 
ser preparado por um indivíduo, um grupo, uma formação social. 
Pode-se desenha-lo em uma parede, concebê-lo como uma obra de arte, 
construí-lo como uma ação política ou uma meditação. (...) Um mapa 
tem múltiplas entradas contrariamente ao decalque que volta sempre 
ao mesmo.”15

 Uma estrutura, uma hierarquia, é uma formação rígida, ao 

15 Ibid.
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caminhar por ela seus pontos de entrada e saída são definidos, dados 
a priori, podemos começar pelo tronco e ir em direção as folhas, ou 
caminhar das folhas em direção ao tronco, ao uno. Pular de um ponto 
a outro qualquer nos é proibido, pois as conexões de uma estrutura 
são definidas e sólidas, como em um decalque, “do eixo genético ou 
da estrutura profunda, dizemos que eles são antes de tudo principios de 
decalque, reprodutíveis ao infinito. Toda lógica da árvore é uma lógica do 
decalque e da reprodução”16.

A visão principal do mundo é a do mundo-árvore, realidade 
hierárquica e estruturada, como a forma de um frondoso carvalho 
crescido, “a árvore já é a imagem do mundo, ou a raiz é a imagem da 
árvore-mundo”17. A árvore pode crescer de múltiplas formas, seus 
caules e galhos podem se desenvolver e subdividir de diversos jeitos, 
por mais que se olhando de longe as árvores sejam parecidas, duvido 
que aja uma exatamente igual a outra. Mas isso pouco importa 
aqui, o relevante é que a árvore cresce buscando o sol, sua energia 
e iluminação, enquanto que suas raízes se expandem na busca pela 
maior capilaridade de acesso a água e sais minerais. Ela se desenvolve 
em busca das melhores condições para sua vida, e no processo se 
enrijece. Que estrutura magnifica a árvore, a árvore é um simbolo de 
firmeza e estanqueidade, como seria uma reflexão do mundo sobre 
ela? Uma reflexão, um decalque que cria o mundo-árvore, pois tem a 
árvore como uma visão do mundo, uma imagem foto-cópia da árvore 
para povoar a nossa visão de mundo será ainda mais cristalizada e 
estruturada que a árvore em si, pois estamos absorvendo uma solução 
e não um processo. Uma foto-cópia é toda sobre precisão e agilidade 
de reprodutibilidade, fruto da “nossa civilização da imagem, obcecada 
pela exatidão e a fidelidade visual da cópia” 18, a foto-cópia é um carimbo 

16 Ibid.
17 Ibid.
18 Choay, Françoise. Sete Proposições sobre o Conceito de Autenticidade.
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formal, pronto para ser reaplicado incessantemente e sequecialmente, 
em todas as situações que ela caiba, nas situações que ela se adeque, 
e nas situações que adequamos a ela, afinal, ela funciona! É uma 
estrutura plenamente eficiente. Pouco importa o crescimento e 
desenvolvimento da árvore, sua estrutura é a imagem a ser assimilada 
e carimbada. Ao carimbar e foto-copiar nos focamos no resultado final, 
o esforço se volta na materialização de um objetivo final e funcional, 
o excesso de dedicação ao processo vira uma perda de tempo, uma 
etapa a ser passada rapidamente pois já sabemos onde queremos 
chegar. Desvalorização do processo, super-valorização do resultado, 
o tempo se perde, é desconsiderado, queremos a maior quantidade de 
cópias ainda quentes, não existe mais relações e conexões, elas foram 
feitas em alguma época, mais quem se lembra? O que precisamos é 
aplicar, carimbar, chegar no destino final. Sem tempo e sem relações 
só nos resta a alienação. Você está indo para o seu trabalho de carro, 
ao cogitar caminhos diferentes para chegar lá, você só pensa em qual 
será mais rápido, quanto tempo você demorará para chegar em seu 
objetivo, o percurso é o de menos, não importa se ele é arborizado, 
ou se ultimamente todas as casas de uma rua foram pintadas de azul, 
a diferença crucial é se existe trânsito em sua frente. Muitas vezes 
passamos todos os dias em uma rua e não sabemos que nela existe 
um pequeno brechó com belas roupas, ou que as árvores de uma rua 
paralela dão deliciosas amoras todo ano por volta do mês de agosto. 
O tempo do carro na cidade não é compatível com uma vivência do 
caminho, uma experiência do percurso, pois tudo que ele deseja é 
anula-la, o carro como símbolo do rodoviarismo defendido pelos 
modernistas funcionalistas talvez não seja uma mera coincidência. 
Não digo que chegar rápido ao trabalho seja ruim, que resultados não 
são importantes, mas o resultado de um projeto enquanto processo 
não é meramente um certo objetivo, um fim material carimbado. O 
resultado de um projeto enquanto processo deveria ser um mapa 
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de um momento, porque um processo não acaba, ele não tem fim 
nem começo, ele continuará a se desenvolver, a fluir, caso permitam, 
gerando outros mapas e caminhos. Encontrar um resultado de um 
processo talvez seja retirar uma amostra de um momento no decorrer 
de seu tempo, e mesmo esse momento não podemos deixar que seja 
uma imagem foto-cópia, ele tem que ser um conjunto de conexões, 
se for aplicado, enquanto idéia continuará possibilidade, conexão, 
multiplicidade de caminhos, de entradas e saídas, em um todo coeso 
e organizado de um mapa, que mesmo aplicado poderá continuar a 
se metamorfosear.

Um mapa não é fechado sobre si mesmo, ele tem múltiplas entradas e 
múltiplas saídas, vários caminhos e possibilidades para se deslocar pela 
sua trama, multiplos jeitos de se chegar ao mesmo lugar. Poderíamos 
desenhar sobre esse mapa o caminho que estamos acostumados a 
trilhar, reforçando seu traçado dia a dia, até o ponto em que de tão 
decalcada que está essa estrutura não notamos mais o resto. É possível 
cristalizar e estruturar o mapa, mas para isso estaríamos negando a 
sua natureza. O decalque é uma imagem foto-cópia do mapa, ele o 
estabiliza e neutraliza as suas multiplicidades, 

“(...) não é exato  que um decalque reproduza o mapa. Ele é antes 
como uma foto, um rádio que começaria por eleger ou isolar o que ele 
tem a intenção de reproduzir. (...) O decalque já traduziu o mapa em 
imagem. (...) Organizou, estabilizou, neutralizou os seus. Ele gerou, 
estruturalizou o rizoma, e o decalque já não reproduz senão ele mesmo 
quando crê reproduzir outra coisa. Por isto ele é tão perigoso. Ele injeta 
redundâncias e as propaga. O que o decalque reproduz do mapa ou do 
rizoma são somente os impasses, os bloqueios, os germes de pivô ou 
os pontos de estruturação.”19

O mapa, a multiplicidade, a possibilidade de conectar um ponto a 

19 Deleuze, Gilles e Guattari, Felix. Mil Platôs.
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qualquer outro, são características aproximativas do rizoma. O rizoma 
é pura multiplicidade real, ela não se reclina sobre um formalismo pois 
esse o determinaria e o destruiria. Ele não tem sujeito nem objeto, 
pois ao se atribuir “um sujeito, negligencia-se o trabalho das matérias e 
a exterioridade das suas correlações”. Quanto ao rizoma “seus traços não 
necessariamente remetem a traços de uma mesma natureza. (...) Ele não 
é feito de unidades mas de direções movediças. (...) Ele não tem começo 
nem fim, mas um meio pelo qual ele cresce e transborda”20.

A complexidade relevante para a produção gráfica desejada aqui, 
deveria chegar o mais perto possível do rizoma. A multiplicidade 
quando vinda do sujeito, do autor, corre grande risco de ser falsa. 
O rizoma nega tanto o objeto como o sujeito, pois ele é fruto de 
inter-relações, e não de uma sobredeterminação. Ele não parte do 
tronco de uma árvore, do uno unificador, da dicotomia.

A imagem da árvore e da raiz, traz o conceito de uma estrutura, de 
uma hierarquia de pensamento, que por dicotomia, ação e reação, se 
desenvolvem e crescem. A árvore, como possível imagem do mundo, 
possui seu tronco como um começo determinado, e suas folhas como 
um objetivo concreto, suas ramificações sempre saíram do tronco, o 
tronco é sempre o inicio que gera possibilidades, se voltarmos atrás, 
procurando a gênese da estrutura, encontraremos o tronco, como 
sujeito. Não existe real multiplicidade, pois é necessário uma forte 
unidade principal para então se gerar os ramos, as possibilidades de 
caminho, e mesmo essas, são apenas possibilidades em um recorte 
pequeno, pois todo caminho será hierárquico e estruturado, começando 
do tronco e descendo/subindo para as folhas. Descendo ou subindo 
pois no espaço norte e sul são convenções, não existe em cima ou em 
baixo, essa diferença se torna significativa a partir da nossa relação 

20 Ibid.
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com a gravidade21, levantar é sobrepujar uma resistência, logo uma 
vitória, descer ou cair é render-se a uma atração, experimenta-se 
uma submissão passiva. Enquanto hierarquia, tenderemos a colocar 
o sujeito, o uno, em cima, pois é dele que se subdivide os caminhos, 
que chefe de empresa se situa no primeiro andar do prédio de sua 
companhia? O uno que se divide em dois é um ato de reflexão, temos 
o bem e o mal, o bondoso pode ser obediente e honroso ou libertário 
e flexivo, o flexivo pode ser... Esse é um pensamento que necessita 
de uma estrutura para ter alguma validade, parte-se de um ponto 
inicial, que é tido como pressuposto, colocado como inquestionável, 
muitas vezes por ser uma abstração muito geral, que se desdobra em 
outras possibilidades lógicas.

Temos ação e reação, causa e consequência, e através dessas os 
nós da árvore vão se subdividindo, um novo ramo que se forma é 
decorrente e desdobrado a partir do seu anterior hierárquico, e por 
isso compartilha características diretas com ele. Vamos caminhando 
em uma estrutura lógica de pensamento que sempre precisa se 
remeter ao seu anterior para se provar válida. O numero três terá 
mais sentido como resultado quando proveniente da conta dois mais 
um, e parecerá totalmente ilógico se for resultado de dois mais dois. 
Em um organograma de uma empresa, as ordens recebidas por um 
funcionário de baixo calão farão mais sentido quando entendido 
todo o processo hierárquico que se desdobrou para se chegar a essa 
informação.

Carlos Zibel, falando sobre o rizoma, diz

“A ontologia proposta, que se revela tão promissora, estabelece uma 
potência de criação poucas vezes vista no pensamento recente. Nas 
palavras de Kastrup, ‘o modo de funcionamento do rizoma marca 
de forma definitiva o rompimento com o princípio de causalidade’ 

21 Arnheim, Rudolf. Arte e Percepção Visual.
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possibilitando considerar que ‘é o rizoma inteiro que desempenha o 
papel de princípio causal’, ao dispensar a metafísica e a linearidade dual 
do racionalismo.”22

O rizoma não é consequência, pois ele não está inserido em uma 
estrutura ou em uma hierarquia. As características de um rizoma 
não podem ser deduzidas a partir de um raciocinio lógico. Existe um 
fenômeno físico que compartilha essa mesma qualidade.

22 Zibel, Carlos. Além das Formas.
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“Every resultant is either a sum or a difference of the co-operant forces; 
their sum, when their directions are the same -- their difference, when their 
directions are contrary. Further, every resultant is clearly traceable in its 
components, because these are homogeneous and commensurable. It is 
otherwise with emergents, when, instead of adding measurable motion 
to measurable motion, or things of one kind to other individuals of their 
kind, there is a co-operation of things of unlike kinds. The emergent 
is unlike its components insofar as these are incommensurable, and it 
cannot be reduced to their sum or their difference.”1

1 “Toda resultante é ou a soma ou a diferença de suas forças operantes; a soma, 
quando as direções das forças são a mesma, a diferença, quando as direções 
são contrárias. Além disso, toda resultante é claramente rastreável em seus 
componentes, porque eles são homogêneos e comensuráveis. Isso é diferente 
com emergentes, quando, em vez de adicionar movimento mensurável com 
movimento mensurável, ou coisas de um tipo a outros individuos do mesmo tipo, 
existe uma cooperação de coisas de diferentes tipos. O emergente é diferente 
dos seus componentes, na medida em que estes são incomensuráveis. Ele não 
pode ser reduzido a soma ou diferença de seus constituentes.” Livre tradução 

A Emergência, 
o líder e o ambiente
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Um todo complexo e organizado pode emergir a partir da inter-
relação de unidades, sendo que as características desse todo não são 
dedutíveis a partir das propriedades das unidades. A emergência 
ajuda ao entendimento da ‘falácia da divisão’, que ocorre quando por 
raciocinio lógico algo que é verdade para o todo, também é verdade 
para suas partes. De acordo com uma perspectiva emergente, a 
inteligência, a personalidade, emerge da conexão entre neurônios, 
assim não é necessário propor uma ‘alma’, ou algum outro tipo de 
pressuposto para o fato de que cérebros podem ser inteligentes e 
criativos, mesmo que individualmente os neurônios de que ele são 
feitos não o é.

Para Francis Heylighen 

“emergência é um conceito clássico na teoria de sistemas, que denota 
o principio de que as propriedades globais que definem sistemas 
superiores ordenados, ou o ‘todo’, não podem no geral serem reduzidas 
as propriedades de sistemas organizados inferiores ou ‘partes’. 
A criação espontânea de um todo ‘organizado’ a partir de uma coleção 
‘disordenada’ de partes interagindo, como testemunhado em sistemas 
auto-organizados na física, quimica, biologia, sociologia... É uma parte 
básica da dinâmica da emergência.”2 

Na discussão de complexidade e sistemas adaptativos Steven 
Johnson diz que 

“o movimento de regras de baixo nível para um alto nível de sofisticação 
é o que chamamos de emergência, (...) um padrão de alto nível surgindo 
de complexas interações paralelas entre agentes locais.”3

John Holland sobre emergência coloca que 

de Lewes, G.H. Problems of Life and Mind.
2 Livre tradução de Heylighen, Francis. Self-organization, emergence and the 
architecture of complexity.
3 Johnson, Steven. Emergência.
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“nós somos em todos lugares confrontados com emergências em 
sistemas complexos adaptativos – colônias de formigas, redes de 
neurônios, o sistema imunológico, a internet, a economia global, para 
citar alguns – onde o comportamento do todo é muito mais complexo 
que o comportamento das partes.”4

Ao vislumbrar os nossos neurônios como uma unidade solitária 
é difícil imaginar o seu potencial, difícil projetar que uma grande 
quantidade deles se inter-relacionando, pode gerar um comportamento 
diferenciado, mais do que isso, gerar consciência e inteligência. 
O comportamento do todo vai além da vida útil de suas partes, 
perdemos e ganhamos neurônios e ainda assim mostramos uma 
complexidade organizada na forma de um todo, de uma pessoa, 
que possui uma constância no tempo, mesmo que suas partes não o 
tenham. Deborah Gordon em sua pesquisa sobre formigas, percebeu 
que a colônia também tem um comportamento que se desenvolve no 
tempo, assim como em uma pessoa, a idade da colônia influencia no 
tipo de atitudes e decisões que ela como um todo toma. Enquanto 
uma formiga vive no máximo doze meses, uma colônia de formigas 
pode chegar a 15 anos de duração, nesse meio tempo as suas atitudes 
podem ser diferentes, dependendo em que etapa da vida ela está, 
assim como pessoas que possuem uma época de mais jovialidade, de 
adolescência e uma época adulta. As colônias mais jovens de formigas 
são mais ativas e mais volúveis, caso se deparem com um problema 
que aconteça repetidamente semana a semana, a colônia reagirá 
diferentemente cada vez, ao contrário de uma colônia mais velha, 
que responderá sempre do mesmo modo. Existe uma persistência 
do todo no tempo, mesmo que as unidades individuais se renovem 
continuamente, o comportamento global dura mais que qualquer 
um dos seus componentes. Esse comportamento continuo não 

4 Livre tradução de Holland, John. Emergence from Chaos to Order.
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acontece devido a ordens superiores de uma hierarquia, a formiga-
rainha como matriarca que comanda a colônia é um mito, ela não 
ordena as formigas para agirem de um determinado jeito em um 
determinado momento, a formiga-rainha é só mais um indivíduo na 
colônia, responsável pela procriação da espécie, ela possui uma ação 
especializada e de grande importância, a de reprodução, e como é a 
única que desempenha tal função no formigueiro, a formiga-rainha 
fica em um lugar resguardado e protegido. As ações complexas da 
colônia são resultado da relação dos seus indivíduos.

A formiga-rainha, ao contrário de uma visão popular que muitos 
nutrem, não comanda a colônia, ela não possui uma posição de 
liderança, as operárias de um formigueiro não esperam ordens 
superiores sobre quais tarefas elas devem executar, quando elas 
devem sair para buscar comida. Uma formiga enquanto rainha é 
uma associação direta a uma monarca. A monarquia é uma forma 
de governo em que todo poder do estado é colocado nas mãos de 
um indivíduo, este, como senhor absoluto, comanda os seus servos, 
podendo conduzi-los a uma melhor qualidade de vida, caso os coordene 
de um modo eficiente, ou pode simplesmente mandá-los efetuar 
suas vontades e desejos, para uma pura satisfação pessoal, entre 
diversas outras opções. Na monarquia temos uma forte estrutura 
de ordens que vai descendo do uno em direção as unidades, essas 
sem noção do contexto ou de desdobramentos maiores, seguem 
instruções atribuídas a elas, como regras que regem o seu modo de 
vida. A formiga-rainha é rainha apenas no seu nome, e não em suas 
funções, pesquisadores em busca por padrões durante suas análises 
de formigueiros talvez tenham comparado o funcionamento de uma 
colônia com o de sistemas estaduais que eles conheciam, as formigas 
como insetos sociais tão eficientes e disciplinados não poderiam viver 
em uma completa anarquia, em que cada formiga tomava a atitude 
que considerava melhor. A formiga é comumente usada como uma 
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metáfora para uma trabalhadora incansável, que dia a dia acumula 
provisões para sobreviver ao inverno, seguindo rigidamente regras, 
enquanto que a cigarra com o seu livre-arbitrio se punha apenas a 
cantar, e por não ir atrás de certas determinações acabava por passar 
fome quando o inverno chegava. A formiga segue sim regras, ou melhor 
possui padrões de comportamento, mas essas não são repassadas 
por um chefe ou monarca, que ao ver quão grande está ficando a sua 
colônia instrui as formigas a pegar mais comida, ou traça o caminho 
mais otimizado para uma nova reserva de alimento, já que a antiga 
está se esgotando. Mesmo sem um poder centralizado, sem ordens 
advindas de uma hierarquia, a colônia consegue realizar ações que 
são melhores para o formigueiro como um todo.

As formigas tem um diálogo limitado, baseado em graduações 
de feromônios, dependendo da espécie há uma média de 10 tipos 
diferentes de feromônios que uma formiga pode entender e produzir, 
mas diferentemente de uma informação binária, de um sim ou não, 
um verdadeiro ou falso, um 0 ou 1, a leitura de feromônios de uma 
formiga pode perceber intensidades diferentes de uma informação, 
graduações diferentes. Ninguém diz para as formigas onde está a 
melhor e mais próxima fonte de comida, ordenando para ir buscar 
alimento lá, mas com uma sensibilidade as informações disponíveis 
no ambiente, a formiga consegue intuir a necessidade e exercer essa 
função de forma eficiente junto com outras formigas. Caso uma formiga 
se encontre com muitas outras formigas, mas nenhuma destas esteja 
empenhada em buscar comida, ela acabará por trocar de função. Em 
suas regras, sua organização interna, nos padrões que a formiga busca, 
pode existir uma possibilidade entre várias que seja algo do tipo, caso 
eu encontre 50 outras formigas em um certo intervalo de tempo e 
menos que 20 estejam colhendo comida, eu sairei para pegar comida 
também, duvido que formigas consigam literalmente contar outras 
formigas, mas elas conseguem perceber graduações especificas de 
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feromônios, a formiga não precisa receber uma estimativa da colônia 
como um todo sobre quantas formigas estão desempenhando cada 
função neste momento, sua percepção localizada é suficiente para ela 
mudar ou não de atividade e isso ser bom para colônia. Mesmo que 
essa formiga tome uma atitude desnecessária, caso sua percepção 
local não reflita uma estimativa correta da colônia, pois já existia uma 
quantidade mais do que necessária de formigas indo buscar comida, 
ela provavelmente será compensada por uma percepção errônea de 
outras formigas que também trocaram de atividade quando não 
precisavam, uma percepção errada em um formigueiro de milhares 
ou milhões de formigas fará pouca diferença para colônia como um 
todo. Mais importante do que isso, pelo fato dela não estar seguindo 
cegamente uma informação imposta por uma hierarquia, essa formiga 
pode facilmente mudar de função novamente caso perceba outras 
diferenças significativas em seu ambiente, ela é adaptável pois suas 
atitudes são relativas a informação que ela capta do ambiente.

A formiga sai em busca de comida, primeiro de uma forma 
completamente aleatória, andando para qualquer lado, sem um rumo 
objetivo, ela não está sozinha, várias formigas seguem caminhos 
aleatórios em busca de alimento. Quando a comida for encontrada, 
a formiga voltará para o formigueiro deixando uma trilha de 
feromônios que diz: aqui tem comida, outras formigas que estão 
por perto, buscando padrões de feromônios, começaram a seguir a 
essa trilha também, caso ela cheire mais do que o caminho que elas 
próprias estão percorrendo. Em uma escala de milhares de formigas, 
temos várias voltando com alimento e deixando feromônios, foram 
encontradas algumas fontes de alimentos, e cada uma possui mais 
de um caminho possível, como saber em qual desses caminhos é o 
melhor para se dedicar os esforços? Provavelmente o caminho que 
possui a maior quantidade de feromônios, pois nele as formigas estão 
demorando menos para voltar com a comida, pois estão voltando 
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em intervalos menores, ele está mais acessível, possui mais comida, 
a mistura desses fatores fará com que mais formigas deixem um 
rastro de feromônios, fazendo com que esse tenha uma intensidade 
maior. Não foi necessário um líder, nem uma monarca, para que as 
formigas escolhessem o melhor caminho, um caminho que pode ser 
considerado mais inteligente, mais otimizado. A partir da relação 
das formigas, de sua atenção ao que estava acontecendo a sua volta 
pode emergir um todo complexo e organizado, não decorrente de 
uma hierarquia ou de uma estrutura, mas da relação de unidades. 
Assim como é difícil imaginar uma cidade funcional, que não caia no 
completo caos, sem um líder que crie diretrizes e planos de ações, 
é difícil considerar que as formigas podem se organizar sozinhas. 
Estamos acostumados a procurar os líderes, ao escolher um filme, 
dependendo do tipo de cinéfilo que você é, ou procurará o nome dos 
atores ou verá primeiro o nome do diretor, ao comprar um livro, um 
titulo fabuloso não terá o mesmo impacto que um grande autor, nos 
clichês de ficção cientifica o alienígena ao invadir a terra nunca dirá 
‘me leve a sua população’, e sim ‘me leve ao seu líder’, por trás de toda 
estranha maquinação existe um super-vilão comandando um plano 
diabólico, em várias entrevistas de emprego uma das perguntas mais 
comuns é ‘possui espirito de liderança?’ Além disso, você também 
provavelmente quer ser lembrado como o autor de uma grande 
realização, não importando em qual área você dedicou os seus estudos. 
O autor é um símbolo muito forte, e a árvore como visão de mundo 
é persistente, e dependendo da sua aplicação, funcional.

O ambiente em que nos inserimos é de extrema importância, peguemos 
a exemplo o carro. A supressão do tempo do percurso em um trajeto 
de carro torna a experiência extremamente alienante, o carro vira 
uma bolha no espaço tempo, saímos de nossas casas e aparecemos 
de repente no nosso ponto de chegada. A grande onda de ‘insulfilm’, 
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uma película semi-transparente que transforma o carro inteiro em 
um grande óculos escuro, só reforça essa situação. Sendo utilizada 
com o pretexto de segurança contra a violência, ela faz muito bem o 
papel de separar o carro ainda mais do ambiente, negando qualquer 
contato visual que o externo tenta fazer com os tripulantes do carro. 
Um bom óculos escuro bloqueia os raios solares nocivos aos olho, mas 
continua permitindo que o seu usuário admire a bela paisagem da 
praia, há um certo quê de homem-invisível nisso, olhar sem ser visto, 
ou pelo menos olhar sem que as pessoas saibam para onde você está 
olhando, no óculos escuro existe ainda um caminho de conexão, da 
pessoa para fora, uma ligação de mão única, mas no carro nem isso. 
O motorista pode é claro olhar para fora, mas ele não cria conexão 
nenhuma, a velocidade do carro é incompatível com o tempo da rua, 
dentro do carro não se percebe nada. Algo que não se inter-relaciona 
com nada, que não cria conexões, assim como um corpo no vazio, 
acaba ficando desprovido de significado, além de se tornar um não 
lugar5. Muito diferentemente é o tempo da bicicleta ou do pedestre, 
a cidade passa não como um pano de fundo, mas como um ambiente 
em que estamos inseridos, com mais possibilidade de ser percebida e 
vivenciada. Guy Debord coloca em sua psicogeografia6 como o meio 
geográfico, o ambiente, planejado  ou não, afeta o comportamento 
afetivo dos indivíduos. A situação em que estamos inseridos nos 
influência, o mundo é um mapa a ser navegado e não apenas um 
decalque a ser lido, navegado não só na literalidade, a multiplicidade 
e complexidade da cidade não é apenas física em suas várias ruas 
interconectadas, mas também perceptiva, a cidade nos influencia e 
nos metamorfoseia, quando a nossa própria trama, as nossas conexões 

5 Augé, Marc. Não-Lugares, Introdução a uma antropologia da 
supermodernidade.
6 Debord, Guy. In Jacques, Paola Berenstein (org.). Apologia da Deriva, Escritos 
Situacionistas sobre a Cidade.
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adentram as linhas, segmentariedades e pontos de fuga da cidade, 
podem surgir as mais variadas sensações. Os situacionistas colocam 
a deriva, como modo de melhor observar as situações urbanas, de 
ficar mais sensível em como a cidade nos afeta, como as diversas 
formas de variáveis e apreensões, as multiplicidades de possibilidade 
e conexões da cidade que nos modificam, os sentimentos complexos 
que emergem em um passeio urbano. A deriva, segundo Debord7, é 
uma prática que consiste de uma superação passional pela mudança 
rápida de ambiências, um andar pela cidade sem objetivo final, em que 
o próprio ato de caminhar em contato com ao urbano gera os caminhos 
a serem percorridos, estar a deriva, valorizar o processo, é o extremo 
oposto da lógica do carro na cidade, em que a única importância é 
a materialidade final, o objetivo a ser alcançado, suprimindo a todo 
custo o tempo do translado. A deriva é deixar ser levado pela cidade, 
experiênciar o processo, desenvolver sensibilidade ao ambiente em 
que estamos inseridos, porque ele nos modifica, nos transforma, nos 
metamorfoseia, é nas nossas relações que ganhamos significado.

7 Ibid.
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surgimento de um todo complexo coeso não liderado, é difícil se pensar 
em termos de um fenômeno coletivo, ainda mais na área das artes 
gráficas em que o autor, o artista, é uma figura tão presente, símbolo 
do gênio criativo, de onde flui a surpresa e o deslumbramento.

Estamos acostumados a buscar os líderes, a hierarquia. O 
Dictyostelium discoideum é um organismo unicelular muito estudado, 
e que surpreendeu muito os cientistas porque a sua colônia apresenta 
uma organização surpreendente sem que haja qualquer organismo 
diferenciado, por mais que se procurasse não havia nenhuma célula que 
desempenhasse o papel de líder quando acontecia o desencadeamento 
organizacional da colônia. O discoideum vive normalmente na casca 
de árvores, por ser um organismo unicelular ele não pode ser visto 
a olho nu, acontece que quando a disponibilidade de alimento se 
torna escassa as células de discoideum se aglomeram, formando um 
organismo multi-celular com a aparência de uma mancha laranja na 
casca da árvore. Sobre esse novo formato o organismo apresenta mais 
chances de sobrevivência, caso as condições climáticas voltem a ficar 

Negando a
mecânica clássica
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mais amenas e a disponibilidade de alimento aumente novamente, o 
discoideum se separará em organismos unicelulares. Os cientistas por 
muito tempo procuraram um coronel discoideum, que ao constatar a 
falta de alimento, desse a ordem para as outras células discoideum 
se organizarem e aglomerarem, mesmo não se constatando tal 
diferenciação na colônia, se assumia que tal líder existia, e que na 
verdade os cientistas só não estavam procurando no lugar certo, 
devido a experimentos mal projetados ou dados insuficientes. As 
explicações mais aceitas para a auto-organização do discoideum se 
baseavam no pressuposto de uma célula líder iniciadora que dispara 
uma carga de amp cíclico, uma substância que participa no processo 
de agregação. 

“Parecia uma explicação perfeitamente razoável. Nós estamos naturalmente 
predispostos a pensar em termos de líderes, quer falemos de fungos, 
sistemas políticos ou nossos corpos. Nossas ações parecem ser governadas, 
na maior parte dos casos, por células-líderes em nossos cérebros e, 
durante milênios, fomentamos elaboradas células-líderes em nossas 
organizações sociais, seja na forma de reis ou ditadores, ou até de 
vereadores. A maior parte do mundo a nossa volta pode ser explicado 
em termos de hierarquias e sistemas de comando, porque seria diferente 
com o Dictyostelium discoideum?”1

A lógica da árvore ou raiz se faz presente, ela fixa um ponto, uma 
ordem. Como imagem do mundo, ela o traduz por procedimentos 
que lhe são próprios2, vamos então interpretando a natureza e 
adequando-a a uma lógica que talvez não seja dela, fixando pontos 
na busca por reforçar um desenvolvimento de raciocínios baseados 
em pressupostos, 

“na linguistica mesmo quando pretende ater-se ao explícito e nada 

1 Johnson, Steven. Emergência.
2 Deleuze, Gilles e Guattari, Felix. Mil Platôs.
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supor da língua, acaba-se permanecendo no interior das esferas de um 
discurso que implica ainda modos de agenciamento e tipos de poder 
sociais particulares.”3

O discoideum tem a mostrar um outro modo de se olhar a natureza, 
ele mostra um outro tipo de organização que não pode ser explicado 
tendo a árvore como visão de mundo. Os cientistas concordavam que 
as ondas de amp cíclico fluíam pela comunidade do discoideum antes 
da agregação, mas sendo todas as células da colônia efetivamente 
intercambiáveis, nenhuma possuía qualquer característica distintiva 
que fizesse dela um candidato a líder. O trabalho de Alan Turing 
sobre morfogênese apontou um novo caminho para os pesquisadores 
Keller e Segel sobre a questão do discoideum, nele Turing delineava 
um modelo matemático em que agentes simples, seguindo regras 
simples, eram capazes de gerar estruturas surpreendentemente 
complexas.

Keler e Segel propuseram que as células do discoideum se organizavam 
em comunidades por si próprias, cada célula separada liberava o amp 
cíclico com base em sua própria avaliação das condições do ambiente. 
Alterando a quantidade de amp cíclico liberado e seguindo rastros de 
outros amp enquanto vagavam, as células do discoideum começavam 
a se juntar em agrupamentos, gerando um feedback positivo que 
estimularia mais células a se agregarem. Um fantástico fenômeno de 
sincronização natural, em que a inter-relação de várias células gera 
um todo organizado e coeso, um todo que se forma sem a necessidade 
de uma sobredeterminação advinda de uma liderança superior. 
Mitch Resnick simulou graficamente via computador, com base nas 
equações de Keller e Segel, a aglomeração do discoideum, o que se 
vê na tela são manchas coloridas vermelhas e verdes, simbolizando 
o discoideum e o amp cíclico, que vão do aparente caos pulsante a 

3 Ibid.
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uma composição organizada em estado de equilíbrio.
Há vários casos de sincronização que podem ser vistos na natureza, 

Steven Strogatz em seu livro ‘Sync, how order emerges from chaos in 
the universe, nature and daily life’ cita alguns casos interessantes. No 
sudeste da África, assim como em algumas regiões dos Estados Unidos, 
viajantes voltam com histórias de grandes massas de centenas de 
vagalumes que piscavam em uníssono, de forma totalmente sincronizada. 
Muitos trataram o fenômeno como uma estranha coincidência, e 
assim como no caso do discoideum, alguns acreditavam na presença 
de um maestro, um vagalume que regia todos os outros.

Em nosso sistema cardiovascular, o movimento do coração é 
disparado por uma descarga de energia elétrica provinda de células 
com essa função específica. Poderíamos ter apenas uma grande célula 
que liberasse uma quantidade de energia elétrica suficiente para 
movimentar o coração, mas caso essa célula entrasse em colapso 
estaríamos mortos. A solução do organismo é uma série de células 
que soltam impulsos elétricos e fazem o coração contrair e bombear 
sangue pelo corpo, caso uma dessas células falhe ainda temos uma 
grande quantidade de outras células desempenhando a mesma função. 
Para que essas células consigam movimentar o coração elas precisam 
todas disparar o impulso elétrico ao mesmo tempo, sincronizadamente, 
assim como o flash dos vagalumes sulafricanos. Como acontece essa 
sincronização? Strogatz explica que tanto os vagalumes quanto as 
células elétricas do coração são osciladores, eles disparam em ritmo, 
caso se separe e isole um vagalume, ele continuará ascendendo e 
apagando em um ritmo constante, a sincronização então resulta de 
um ajuste entre os osciladores para que todos comessem o ciclo ao 
mesmo tempo e logo, disparem juntos. Caso eu esteja em um grupo 
de corredores, treinando para uma maratona, a tendência é que 
corramos juntos, para isso se eu estiver muito para trás apertarei 
mais o passo, e se estiver me distanciando reduzirei o ritmo para 



33

me juntar novamente no bolo. Steven Johnson coloca que uma das 
características importantes para a construção de um sistema emergente, 
apresentada pelas formigas forragedoras na busca de soluções para 
a colônia é “prestar atenção nos vizinhos”, fazer conexões com o seu 
entorno, ser sensibilizado pelo que acontece no ambiente. 

“Nature uses every channel to allow its oscillators to talk to one another. 
And the result of those converstion is often synchrony, in wich all the 
oscillators begin to move as one.”4 

No caso das células do coração e seus impulsos elétricos temos o 
seguinte ciclo, a célula vai armazenando energia elétrica progressivamente, 
até alcançar o seu limite e então desgarrega-la, ao soltar a energia 
ela também avança o ciclo das outras células, pois essas recebem um 
pouco da eletricidade descarregada. A descarga de cada célula afeta 
o ritmo de disparo das outras. Uma alusão seria imaginar várias 
caixas d’água, ao invés de células, que vão se enchendo lentamente. 
Ao ficarem com o seu reservatório cheio, elas descarregam toda 
água armazenada, parte dessa água despejada enche as outras caixas 
d’água, avançando o ciclo de armazenagem e disparo. Toda vez que 
uma caixa d’água enche, ela dispara, adicionando um pouco de água 
nas outras caixas e recomeçando o ciclo.

Nos vagalumes, pesquisas indicam que eles de alguma forma 
ajustam o ritmo do seu ciclo luminoso em resposta ao flash dos seus 
vizinhos. Em testes realizados em laboratório com um vagalume 
separado, sendo iluminado por uma luz artificial de modo a imitar o 
flash de outro vagalume, descobriu-se que os vagalumes modificam 
o tempo dos seus flashes subsequentes de uma maneira consistente 
e previsível relativa ao estimulo recebido. 

4 Strogatz, Steven. Sync. How order emerges from chaos in the universe, nature 
and daily life.
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“In a congregation of flashing fireflies, every one is continually sending 
and receiving signals, shifting the rhythms of others and being 
shifted by them in turn. Out of the hubbub, sync somehow emerges 
spontaneously.”5

Tanto no exemplo dos vagalumes quanto nas células elétricas 
cardíacas, sincronização tende a surgir da inter-relação das unidades, 
da troca de informação e do comportamento resultante que essa 
troca gera. Nos vagalumes, nas células elétricas, nas oscilações do 
mercado econômico, na formação de consciência a partir da relação 
de trilhões de neurônios no nosso cérebro, “in every case astonishing 
patterns emerges spontaneously.”6

A auto-organização natural parece em certos aspectos mágica 
e estranha, sobre a sincronização dos vagalumes George Hudson 
escreveu em 1918 

“if it is desired to get a body of men to sing together in perfect rhythm, 
they not only must have a leader, but must be trained to follow such 
a leader. (...) Do these insects inherit a sense of rhythm more perfect 
than our own?”7

A respeito da dificuldade de entendimento de fenômenos de 
sincronização e emergência Stogatz coloca 

“unfortunately, our minds are bad at grasping these kind of problems. 
We’re accustomed to thinking in terms of centralized control, clear 
chains of command, the straight foward logic of cause and effect. But 
in huge, interconnected systems, where every player ultimately affects 
every other, our standards ways of thinking fall apart.”8

5 Ibid.
6 Ibid.
7 Hudson, Georfe. In Ibid.
8 Strogatz, Steven. Sync. How order emerges from chaos in the universe, nature 
and daily life.
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Nós aprendemos a pensar de modo a explicar os acontecimentos 
na forma de causa e consequência, na dicotomia ou pivotamento do 
desdobramento hierárquico, o mundo físico natural que conhecemos 
é entendido como que regido pelas leis da mecânica clássica, pelas 
leis da termodinâmica, equações lineares de aceleração, gravidade, 
conservação e dissipação de energia. A terceira lei de Newton diz que 
toda ação possui uma reação de mesma intensidade e direção oposta, 
logo, toda causa gera consequência. Fomos ensinados durante o colegial 
que o modo de entender fenômenos físicos do ambiente em que 
vivemos é através de equações lineares. Equações lineares descrevem 
situações simples, idealizadas, onde as causas são proporcionais aos 
efeitos, e as forças são proporcionais as respostas. A palavra linear em 
relação equações se refere a proporcionalidade, nesse caso linear não 
significa sequencial, como em pensamento linear. Equações lineares 
são resolviveis porque elas são modulares, elas podem ser separadas 
em pedaços. Cada pedaço pode ser analisado e resolvido, e todas as 
respostas separadas recombinadas, literalmente adicionadas de volta 
novamente, para formar a resposta do problema original. Em um 
sistema linear o todo é exatamente a soma de suas partes.

Comprovar matematicamente a sincronização e a auto-organização de 
sistemas como dos vagalumes ou das células elétricas cardiovasculares 
é uma tarefa extremamente árdua, e talvez até desnecessária, pois 
esses problemas não seguem, não se encaixam em equações lineares, 
e as poucas equações não-lineares disponíveis são restritas a situações 
específicas e sistemas pequenos de poucos osciladores. “More generally, 
all problems about self-organization are fundamentally nonlinear.”9

Equações lineares são em grande parte uma aproximação para 
uma realidade muito mais complexa, imaginemos um experimento 
simples, descrito por Strogatz, uma roda de plástico que rotaciona 

9 Ibid.
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em um plano inclinado, água é automaticamente bombeada através 
de um cano perfurado, que jorra através de finos buracos pequenas 
quantidades de água em recipientes separados, dispostos e presos em 
volta da roda, o cano perfurado se situa em cima de apenas alguns 
recipientes, os que se localizam na parte mais alta da roda. Em baixo 
de cada recipiente existe uma outra abertura pela qual a água vaza e 
é coletada em um reservatório comum situado abaixo da roda, desse 
reservatório a água é bombeada novamente em direção ao cano 
perfurado. De acordo com que a água é bombeada, os recipientes 
mais altos em relação ao plano horizontal começam a encher de água 
e ficar mais pesados, fazendo com que a roda gire.

O movimento da roda é governado por equações deterministicas, 
as leis de movimento de Newton e as leis da mecânica dos fluidos, 
então em principio, se são conhecidas todas as variáveis iniciais, é 
possível prever o movimento futuro da roda. Mas no mundo real não 
é isso que acontece, uma pequena gota de água em um dos recipientes 
pode alterar totalmente o movimento da roda, a principio de forma 
imperceptível, mas logo com consequências incalculáveis.

No começo, a roda se apresenta estática, após o equipamento ser 
ligado, lentamente os recipientes superiores começam a se encher de 
água, estes ao adquirirem peso fazem a roda começar a girar. Com o 
movimento outros recipientes começam a se encher, enquanto que os 
que não mais estão recebendo água, devido ao movimento da roda, 
vão lentamente esvaziando. Devido a esse processo a roda começa 
a rodar consistentemente em uma direção, após mais ou menos 
um minuto a rotação começa a ficar cada vez mais lenta, quase não 
conseguindo dar uma a volta completa, devido ao desbalanceamento 
do peso de repente a rotação muda de sentido, a partir dai as direções 
e quantidades de rotações da roda começam a ficar cada vez mais 
imprevisíveis, ela pode rodar três vezes no sentido horário depois 
uma no anti-horário, quatro vezes para um lado e então sete vezes 
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para o outro. O comportamento ao longo do tempo é não periódico, 
e nunca se repete.10

O entendimento de fenômenos naturais via lógica matemática e 
equações lineares, é possível principalmente devido a simplificações 
e a recortes que desconsideram as complexas relações com o 
ambiente. Ao começar a se analisar situações como sincronização, 
auto-organização, criatividade, liberdade, situações em que há 
unidades cooperando e competindo, não podemos mais nos reclinar 
nos moldes de pensamento provindos da mecânica clássica, baseados 
em simplificações, determinismos e proporcionalidades. Em situações 
em que há unidades competindo e cooperando não podemos apenas 
adicionar as suas contribuições, o todo que se forma não é igual 
a soma de suas partes. Sistemas não lineares são difíceis de ser 
analisados porque eles não podem ser divididos em pedaços, “they 
can’t be taken apart. The whole system has to be examined all at once, as 
a coherent entity.”11

Edgar Morin coloca que “a ordem das coisas vivas não é simples, 
nem diz respeito a lógica que aplicamos a todas as coisas mecânicas, 
mas postula uma lógica da complexidade.”12 Ele continua, apontando 
a diferença entre a máquina viva (auto-organizadora) e a máquina 
artefato (simplesmente organizada). A máquina artefato se constitui 
de vários elementos determinados e necessariamente confiáveis, 
mas a máquina em seu conjunto é muito menos confiável que seus 
elementos separados, basta que apenas uma pequena unidade que 
forma a máquina artefato quebre para que o sistema inteiro pare de 
funcionar, e só possa ser reparado com uma intervenção externa. 
Sendo o todo da máquina mecânica exatamente a soma de suas 

10 Strogatz, Steven. Sync. How order emerges from chaos in the universe, nature 
and daily life.
11 Ibid.
12 Morin, Edgar. Introdução ao Pensamento Complexo.
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partes, uma parte faltando ou com mal funcionamento modificará 
totalmente o resultado do conjunto. Diferentemente é a máquina 
viva (auto-organizada), segundo Morin

“seus componentes são muito pouco confiáveis, são moléculas que se 
degradam, muito rapidamente, e todos os orgãos são evidentemente 
constituídos destas moléculas, no mais observa-se que num organismo 
as moléculas, como as células, morrem e se renovam, a tal ponto 
que um organismo resta idêntico a ele mesmo ainda que todos os 
seus constituentes se renovem. Há pois, ao contrário da máquina 
artificial, grande confiabilidade do conjunto e fraca confiabilidade dos 
constituentes.”13

Deborah Gordon em sua pesquisa, mostra que a colônia de formigas 
possui uma continuidade de comportamento, que se desenvolve no 
tempo, ainda que as fomigas que compõe a colônia nasçam e morram, 
se renovem continuamente. Colônias mais jovens de formigas são 
mais ativas e mais volúveis, sempre respondendo de forma diferente 
as intempéries que se apresentam, ao contrário de uma colônia mais 
velha que ao se deparar com o mesmo problema mais de uma vez, 
reagirá exatamente do mesmo modo. Nós como seres humanos 
possuímos uma constância no tempo, ainda que nossas células sejam 
constantemente renovadas, perdemos vários neurônios no decorrer de 
nossa vida, ainda assim não deixamos de apresentar um pensamento 
coeso. Na sincronização apresentada pelos vagalumes sul-africanos, 
que adequam o ritmo de oscilação de seus flashes para piscarem 
juntos, a constância que emerge não depende da simples somatória 
de suas unidades, podemos retirar qualquer um dos vagalumes do 
grupo e ainda assim o todo continuará sincronizado. “A persistência 
do todo no tempo – o comportamento global durando mais do que qualquer 
um dos seus componentes – é uma das características que definem um 

13 Ibid.
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sistema complexo.”14

Nas palavras de Morin: “A ordem auto-organizada só pode se 
complexificar a partir da desordem, ou melhor, já que estamos em uma 
ordem informacional, a partir do ‘ruído’.”15 No exemplo da roda inclinada 
com recipientes que vão se enchendo de água, só podemos determinar 
o seu movimento futuro se simplificarmos a situação em que ela está 
inserida, se eliminarmos o ‘ruído’. A beleza de muitas formações e 
fenômenos vem de eles estarem inseridos em sistemas abertos, sendo 
influenciados por diversas variáveis e forças externas, e influenciando 
diversas outras coisas também. Essa sensibilidade ao ambiente pode 
gerar um todo muito mais rico, mais complexo.

A deriva de Debord16 propõe uma melhor percepção do mundo 
a nossa volta, através de uma superação passional pela mudança 
rápida de ambiências. Ser sensível a cidade em que vivemos, ao 
ambiente, planejado ou não, afeta o comportamento afetivo dos 
indivíduos. Planejamentos urbanísticos são mais que soluções 
rodoviaristas, setorizacionais, a relação desses com os diversos 
elementos que compõe as nossas cidades podem trazer as mais 
variadas sensações a grupos e pessoas que vivenciaram um espaço 
em uma determinada situação. Extremamente relevante é a situação, 
o ambiente em que nos encontramos. Podemos eliminar o ruído, 
adequar o ambiente a equações lineares, mas o simplificando e 
reduzindo, estaríamos determinando-o, cancelando suas conexões 
e abortando sua multiplicidade, negligenciando o trabalho de suas 
matérias e a exterioridade de suas correlações. Simplificar, reduzir, 
determinar, é criar significâncias e matar as maravilhosas relações 
que se manifestam nos estratos das coisas. 

14 Johnson, Steven. Emergência.
15 Morin, Edgar. Introdução ao Pensamento Complexo.
16 Debord, Guy. In Jacques, Paola Berenstein (org.). Apologia da Deriva, Escritos 
Situacionistas sobre a Cidade.
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“Não se peguntará nunca o que um livro quer dizer, significado ou 
significante, não se buscará nada compreender num livro, perguntar-se-á 
com o que ele funciona, em conexão com o que ele faz ou não passar 
intensidades, em que multiplicidades ele se introduz e metamorfoseia 
a sua, com que corpos sem órgãos ele faz convergir o seu.”17

A realidade é complexa, precisamos enxerga-la dessa forma. 
É necessário abordar o ambiente de modo a não simplificá-lo, 
determina-lo, de modo a não anular a sua multiplicidade. Para só 
então poder produzir algo que expresse esse ambiente de conexões 
fervilhantes que está sempre gerando surpresas e deslumbramentos 
inesperados, inesperados porque superam a lógica da adição e da 
estatística. O ambiente se apresenta como muito mais do que um 
grupo contendo as propriedades de suas unidades constituentes. 
Christian Norberg-Schulz escreve que “nosso mundo-da-vida cotidiana 
consiste em ‘fenômenos’.”18 Fenômenos concretos como as árvores, 
florestas, pedras, casas, portas, mobílias, o sol, o dia, a noite, e 
fenômenos menos tangíveis, como os sentimentos. Norberg-Schulz 
continua, dizendo que 

“as coisas concretas que constituem nosso mundo dado se inter-relacionam 
de modo complexo e talvez contraditório. Alguns fenômenos podem por 
exemplo compreender outros. (...) De maneira geral pode-se dizer que 
alguns fenômenos formam um ‘ambiente’ para outros.”19

O ambiente, o lugar ganha um conceito muito interessante nas 
palavras de Norberg 

“É claro que nos referimos a algo mais do que uma localização abstrata. 
Pensamos numa totalidade constituída de coisas concretas que possuem 

17 Deleuze, Gilles e Guattari, Felix. Mil Platôs.
18 Norber-Schulz, Christian. O Fenômeno do lugar. In Nesbitt, Kate (org.). Uma 
Nova Agenda para a Arquitetura.
19 Ibid.
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substância material, forma, textura e cor. Juntas, essas coisas determinam 
uma ‘qualidade ambiental’ que é a essência do lugar. Em geral, um lugar 
é dado como esse carácter peculiar ou ‘atmosfera’. Portanto, um lugar 
é um fenômeno qualitativo ‘total’, que não se pode reduzir a nenhuma 
de suas propriedades, como as relações espaciais, sem que se perca de 
vista sua natureza concreta.”20

O rizoma ao ir contra o principio causal, a determinação de 
causa e consequência, caminha em sentido contrário da lógica da 
mecânica clássica, da lógica da equação linear, em que as ações estão 
diretamente e proporcionalmente ligadas com as consequências, assim 
como as propriedades das unidades que estão diretamente ligadas 
com as características do todo. Ao caminhar no sentido contrário, 
o rizoma vai ainda mais longe, a quebra do principio causal anula 
também o sujeito e o objeto, e junto com eles qualquer determinação 
significante. O rizoma não possui significado em si, ele é constituído 
de intensidades e forças a-significantes, o rizoma ganha significado 
na relação com outros rizomas, “as multiplicidades se definem pelo fora: 
pela linha abstrata, linha de fuga ou de desterritorialização segundo a 
qual elas mudam de natureza ao se conectarem às outras”21.

O conceito de emergência também caminha contra a lógica das 
equações lineares, ao colocar que um todo complexo organizado 
pode emergir a partir da inter-relação  de unidades, sendo que as 
características desse todo não podem ser deduzidas a partir das 
propriedades de suas unidades. Ao colocar que o todo não é igual 
a soma de suas partes, a emergência como conceito na teoria de 
sistemas nega a segunda lei da termodinâmica, a entropia. 

“De um lado, o segundo principio da termodinâmica indicava  que o 
universo tende a entropia geral, isto é a desordem máxima e, de outro 

20 Ibid.
21 Deleuze, Gilles e Guattari, Felix. Mil Platôs.
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lado, revelava-se que neste mesmo universo as coisas se organizam, se 
complexificam e se desenvolvem.”22

Em um ambiente em que existe cooperação, competição, e que se 
deseje adaptação, o nível da ordem e desordem não pode ser medido 
linearmente pela entropia. O rizoma e a emergência encaram a 
realidade de uma maneira não simplificante, não determinista.

Na produção gráfica aqui almejada, é necessário olhar pela ótica 
do rizoma e produzir pelos meios da emergência para poder talvez, 
desenvolver um ambiente que flerte com o complexo.

22 Morin, Edgar. Introdução ao Pensamento Complexo.
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ánalise de algumas características aproximativas, processos e formas de 
abordagem relevantes, que se coloquem como pontos importantes no 
desenvolvimento de um ambiente aberto que possibilite a emergência 
de um todo complexo e organizado a partir da relação de unidades, 
um sistema em que se construa de baixo para cima, sem a imposição 
de um líder ou de desdobramentos lógicos de uma hierarquia de 
pressuspostos. Um todo que tome forma a partir da sensibilidade ao 
ambiente em que está inserido, e não devido a determinação colocada 
por um sujeito, a necessidade de objetivos ou resultados. Um todo 
que ao final não seja sobre-determinado como um tipo de solução, e 
sim considerado como um momento de um processo maior.

A cidade de Manchester, apresentada como um exemplo de 
emergência por Steven Johnson, é um caso interessante pois é uma 
cidade que cresceu praticamente sem planejamento algum. Por muito 
tempo ela foi tecnicamente considerada como ‘domínio rural’, “o que 
significava, aos olhos da lei, que era governada como um estado feudal, sem 

Características Aproximativas
de um sistema emergente
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governo local – sem urbanistas, polícia ou autoridades de saúde pública”1. 
Isso somado a um crescimento populacional vertiginoso e explosivo 
resultou em uma cidade que “foi possivelmente a menos planejada e mais 
caótica cidade nos seis mil anos de história dos assentamentos urbanos. 
Barulhenta, poluída e exageradamente habitada”2.

Friedrich Engels, em seu livro ‘A condição da classe operária na 
Inglaterra’, traça um relato sobre Manchester em que – além da 
insanidade – ele vislumbra uma estranha ordem, uma organização 
que se delinea no caos e sordidez dessa cidade não planejada: 

“A própria cidade é construída de uma maneira peculiar, de modo que uma 
pessoa pode morar nela durante anos, entrar e sair dela diariamente, sem 
ter contato com um bairro popular e nem mesmo com os operários – quer 
dizer, contanto que a pessoa se limite aos seus próprios negócios ou a 
passear por puro prazer. Isto decorre principalmente das circunstâncias 
de que, através de um acordo tácito e inconsciente, assim como de uma 
intenção explícita e consciente, mantêm os bairros populares totalmente 
separados das partes da cidade reservadas a classe média...
Sei muito bem que essa maneira enganosa de se construir é mais ou menos 
comum a todas as grandes cidades. Sei também que em virtude de seu 
tipo de negócio, os comerciantes precisam alojar-se nas vias principais, 
de muito movimento. Sei que nessas ruas, há mais casas boas do que 
casas humildes, e que o valor do terreno é mais alto nas redondezas 
do que nos locais mais afastados. Mas, ao mesmo tempo, em nenhum 
outro lugar, a não ser em Manchester, vi um isolamento tão sistemático 
das classes operárias. Nunca vi em outro lugar ocultar-se com tão fina 
sensibilidade tudo o que pudesse ofender os olhos e os nervos da classe 
média. E, no entanto, mais do que acontece com qualquer outra cidade, 
Manchester foi construída com menos planejamento e menos restrições 
por parte de regulamentos oficiais do que qualquer outra cidade – na 

1 Johnson, Steven. Emergência.
2 Ibid.
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verdade, cresceu ao acaso.”3

Essa formação que emerge em Manchester vai além do ruído que 
esperaríamos de uma cidade não planejada, uma cidade sem um 
líder, um urbanista que coloque limitações, zoneamentos, áreas de 
moradia, comércio e habitação social. A organização que se forma em 
Manchester não é imposta de cima para baixo, ela é um reflexo das 
relações das unidades que compõe um determinado ambiente, das 
pessoas que vivem e convivem na cidade. O padrão complexo surge 
de interações simples, lojas de primeira linha dominam as principais 
avenidas, a classe mais pobre é empurrada para periferia, vielas e 
ruas transversais, artistas se aglomeram em tal bairro, banqueiros e 
investidores no bairro chique... “Você não precisa de regras e projetistas 
urbanos para criar deliberadamente essas estruturas. Tudo que você precisa 
são milhares de indivíduos e algumas regras simples de interação”4.

Formigas forragedoras, na construção do seu ninho, determinam 
uma área que funciona como cemitério, uma área onde as carcaças 
de formigas mortas são cuidadosamente empilhadas. Outro lugar 
claramente determinado é a lixeira, depósito de dejetos da colônia, 
onde a sobra de comida acumulada é depositada. O cemitério é 
construído exatamente no ponto mais distante da colônia, enquanto 
a lixeira é situada no ponto de maior distância tanto do cemitério 
quanto da colônia, como se houvesse uma regra a ser seguida. É como 
se as formigas “tivessem resolvido um desses problemas de matemática 
espacial, comum nos testes padronizados, encontrando uma solução sobre 
medida para o seu meio ambiente, uma solução que facilmente confundiria 
um ser humano de oito anos de idade”5. ‘Mais é diferente’, no caso das 
formigas é necessário uma massa crítica para que possa surgir um 

3 Engels, Friedrich. A condição da classe operária na Inglaterra
4 Johnson, Steven. Emergência.
5 Johnson, Steven. Emergência.
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macro-comportamento. Quanto mais formigas se encontrarem e 
trombarem, trocando informações via feromônios, mais otimizada 
será a solução final, seja para a busca de comida, para separação de 
tarefas, ou para a geometrização do formato da colônia.

Mitch Resnick, ao simular no computador o comportamento de 
aglomeração do Dictyostelium discoideum, percebeu duas variáveis chaves 
que traziam um grande impacto na tendência de auto-organização do 
sistema simulado. A primeira é o numero de células do discoideum 
no sistema, a segunda é a extensão física e temporal da trilha de 
feromônio, amp cíclico, deixada por cada célula. 

“Mantenha trilhas pequenas e poucas células, e os organismos se negam 
a caminhar juntos. (...) Mas mude a duração das trilhas e o número de 
agentes e, em um determinado ponto claramente definido, um aglomerado 
de células de repente se formará. O sistema entrou em uma fase de 
transição, movendo-se de um estado distinto para outro, baseado na 
‘complexidade organizada’ das células do tal organismo.”6

Edgar Morin ao se indagar sobre a complexidade, diz que esta 

“à primeira vista, é um fenômeno quantitativo, a extrema quantidade 
de interações e de interferências entre um número muito grande de 
unidades. De fato, todo sistema auto-organizador (vivo), mesmo o mais 
simples, combina um número muito grande de unidades da ordem de 
bilhões, seja de moléculas numa célula, seja de células no organismo 
(mais de dez bilhões de células para o cérebro, mais de trinta bilhões 
para o organismo).”7

Strogatz, também sobre a quantidade de unidades, diz que 

“a emergência de consciência a partir da inter-relação de trilhões de 
neurônios no cérebro, a origem da vida de uma mistura de reações 

6 Ibid.
7 Morin, Edgar. Introdução ao Pensamento Complexo.
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químicas na sopa primordial, todos esses envolvem um enorme número 
de jogadores ligados em uma rede complexa.”8

A quantidade de agentes se inter-relacionando é de extrema 
importância para um sistema emergente organizado, a densidade da 
trama de suas conexões compões um aspecto diferencial. Mas existe 
uma diferença entre a mera adição de unidades desconectadas e 
unidades que nutrem relações com o ambiente em que estão inseridas 
e com as outras unidades ao seu redor. Peguemos por exemplo uma 
mesa de sinuca, ao darmos a primeira tacada a tendência estatística 
é que as bolas se espalhem pela mesa, a desorganização do sistema 
aumenta junto com a sua entropia. Podemos aumentar o tamanho da 
mesa e colocar um milhão de bolas, após a aplicação de uma energia 
inicial que faça as bolas colidirem, teremos ainda como resultado as 
bolas se espalhando e dispersando pela mesa. 

“A complexidade organizada por outro lado, é como uma mesa de sinuca 
com bolas motorizadas, que seguem regras específicas e, através de suas 
interações, criam um distinto macro-comportamento, arrumando-se de 
forma específica ou, com o tempo, formando um padrão especifico.”9

O cientista Warren Weaver, falando sobre a complexidade organizada, 
coloca: “São problemas que envolvem a manipulação simultânea de um 
determinado número de fatores que se inter-relacionam, formando um 
todo orgânico.”

Quantidade também é um diferencial quando consideramos o 
número de coisas que nos influenciam, a quantidade de variáveis 
em um sistema. Ao desenvolver um projeto, possuir uma grande 
gama de trabalhos como referência é muito positivo, pois temos 
mais matéria para inter-relacionarmos. Lembrando do exemplo da 

8 Strogatz, Steven. Sync. How order emerges from chaos in the universe, nature 
and daily life.
9 Johnson, Steven. Emergência.
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roda d’água, temos um sistema que começa a ficar imprevisível, girar 
em tempos sempre novos e diferentes, a partir do ponto em que 
não desconsideramos o ‘ruído’, que levamos em conta uma enorme 
quantidade de variáveis extra que adentra o sistema e torna os giros 
da roda sempre novos e imprevisíveis.

A conexão entre unidades, a inter-relação de fenômenos em um 
ambiente, supõe a troca de informação. A simples coexistência de pessoas 
em um mesmo espaço, em uma mesma cidade, não cria tendências 
em direção a uma organização, um macro-comportamento. As ruas 
de uma cidade ganham uma nova importância quando começamos 
a enxerga-las como um meio de comunicação entre moradores e 
vizinhos, um espaço de convivência e troca de informação. Sobre 
calçadas Johnson diz: 

“O que importa é que elas são as condutoras primárias do fluxo de 
informação entre os habitantes. Os vizinhos aprendem uns com os 
outros porquê passam uns pelos outros – e pelas lojas e moradias dos 
outros – nas calçadas.”10

 Brasília talvez seja uma cidade tão insólita, porque nela foram 
suprimidas as calçadas e as esquinas, nas ruas de Brasília só há 
tempo para o carro alienante, pois toda via é de formato expresso. 
O conhecido bar de esquina é abortado antes mesmo de existir como 
possibilidade pelo planejamento urbano da capital. Jane Jacobs 

“lutou tão apaixonadamente contra o planejamento urbano, que ‘tirava 
as pessoas das ruas’, porque reconheceu que tanto a ordem quanto a 
vitalidade das cidades vinham de uma reunião informal e improvisada 
de indivíduos que habitavam aquelas ruas”11.

Comunicação, conexão, começa com uma sensibilidade ao meio 

10 Ibid.
11 Ibid.
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em que estamos inseridos, isso ocorre com grande importância em 
diversas escalas ao nosso redor, nosso corpo por exemplo é formado 
por diversas células que se relacionam de uma forma organizada 
e coesa, “cada célula do nosso corpo contém um intricado conjunto de 
ferramentas para detectar o estado das vizinhas e se comunicar com as 
que estão usando mensageiros químicos”12. As formigas estão sempre 
buscando padrões, tanto nas graduações de feromônios, quanto 
nos encontros com outras formigas pela colônia, e esse é um dos 
principais mecanismos da lógica do enxame, a interação entre 
formigas vizinhas em um mesmo espaço. Em uma alusão, uma 
cidade sem calçadas talvez seja como uma colônia com formigas sem 
olfato, se as formigas ao toparem umas com as outras não trocassem 
informações, as colônias seriam somente um conjunto sem sentido 
de organismos individuais.

Ao andarmos pelas calçadas temos sempre uma chance de 
depararmos com o inesperado, encontrarmos alguém que não víamos a 
tempos, presenciarmos uma situação que nunca tínhamos visto antes. 
Encontrar coisas que não vemos normalmente, ser sensibilizados, se 
conectar com matérias diferentes. Segundo Deleuze e Guattari, em 
um rizoma qualquer ponto pode e deve se conectar a qualquer outro, 
“e cada um dos seus traços não remete necessariamente a traços de mesma 
natureza”13. Morin, sobre a complexidade, bem coloca que 

“a complexidade não compreende apenas quantidades de unidades e 
interações que desafiam nossas possibilidades de cálculo, ela compreende 
também incertezas, indeterminações e fenômenos aleatórios. A 
complexidade num certo sentido sempre tem relação com o acaso.”14

Steven Johnson põe em termos de ‘encorajar encontros aleatórios’, 

12 Ibid
13 Deleuze, Gilles e Guattari, Felix. Mil Platôs.
14 Morin, Edgar. Introdução ao Pensamento Complexo.



50

qualquer ponto pode e deve se conectar a qualquer ponto, mas para 
que isso possa ocorrer em um ambiente simulado, é necessário gerar a 
possibilidade de encontros não previstos através da aleatoriedade. 

“Sistemas descentralizados como os de colônias de formigas baseiam-se 
fortemente nas interações aleatórias de indivíduos explorando determinado 
espaço sem qualquer ordem predefinida.”15

No exemplo da roda d’água, o grande número de variáveis extras, 
que colaboram para a imprevisibilidade do sistema, podem ser vistas 
como fatores aleatórios. Uma gota de água a mais, um suspiro de 
um espectador, essas e outras podem a longo prazo transformar os 
padrões de rotação do sistema.

Um todo complexo pode emergir a partir da inter-relação, da 
conexão entre unidades. Conexão é a principio uma ligação, uma 
ponte que permite a troca de informações, mas em um olhar mais 
detalhado, como se dá essa relação entre unidades? Uma unidade, 
em primeiro lugar, precisa estar sensível ao seu ambiente, ela precisa 
se deixar influenciar. Nós não somos um tipo de máquina em que 
a informação simplesmente adentra o nosso cérebro, é computada, 
e sai em formato de comportamento. O mundo não é dado pronto 
a priori para os nossos sentidos, como talvez a falsa imagem que 
temos da nossa retina como uma câmera fotográfica, que recebe o 
mundo como uma foto através dos nossos olhos. A percepção visual 
é uma performance ativa, partes diferentes do nosso mundo vão 
nos chamando atenção, somos dirigidos a elas, focamos o nosso 
olhar, perscrutamos com rápidos movimentos do nosso globo ocular, 
escaneamos formas enquanto exploramos nuances. 

“The world emerging from this perceptual exploration is not immediately 
given. Some of its aspects build up fast, some slowly, and all of them are 

15 Johnson, Steven. Emergência.
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subject to continued confirmation, reappraisal, change, completation, 
correction, deepening of understanding.”16

O primeiro aspecto da percepção é a generalidade, a indiferenciação, 
em que os detalhes disponíveis para os olhos ainda não são diferenciáveis 
pela mente, não possuímos a sensibilidade para percebe-los. Vamos 
retornar um momento a um estado de experiência infantil, em que o 
mundo visto pelos olhos de um bebê deve se parecer com luzes, manchas 
e ruído, uma aparente confusão. Segundo Arnheim, confusão é uma 
palavra ruim para definir um estado de indefinição pela mente, 

“confusion is not a normal reaction of the organism at any level of 
development. Confusion results from special conditions, such as 
pathology, fatigue, passivity, or an onrush of excessive stimuli attacking 
a receptive sensorium.”17

O estado de indiferenciação que presenciamos em uma situação nova 
e complexa para nossos sentidos, é resultado da fusão das impressões 
e sensações que nos chegam e não de uma aparente confusão. “The 
texture of a homogeneous field is a state of low-level order”18.

A construção mental do nosso mundo se faz aos poucos, de acordo 
com que vamos nos conectando a ele, que vamos nos tornando 
sensíveis a informação que adentra a nossa percepção, que vamos 
abstraindo-a e encontrando padrões nos fenômenos do ambiente. A 
palavra padrão aqui não deve ser entendida simplesmente no sentido 
de um modelo ou de um consenso geral, uma regra estabelecida por 
uma autoridade, como na frase ‘o vinho nacional satisfaz hoje exigentes 
padrões’, padrão aqui ganha mais sentido quando aproximado a palavra 
‘pattern’ em inglês, entendida como uma forma regular e inteligível, 
uma sequência discernível em certas ações ou situações, como em ‘é 

16 Arnheim, Rudolf. Visual Thinking.
17 Ibid.
18 Ibid.
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necessário encontrar o padrão em seus movimentos’.
Arnheim diz que a visão é o principal e mais importante meio para 

o entendimento do mundo e para o pensamento, 

“the great virtue of vision is that it is not only a highly articulate medium, 
but that its universe offers inexhaustibly rich information about the 
objects and events of the outer world. Therefore, vision is the primary 
medium of thought.”19

Isso se coloca de tal modo que faz com que as imagens percebidas pelos 
olhos não estejam simplesmente disponíveis para o pensamento, mas 
sejam indispensáveis para o funcionamento do mesmo. Se a percepção 
fosse nada a mais do que a passiva recepção de informação, poderia 
se esperar que a mente não seria perturbada se fosse deixada sem a 
entrada de informação pelos seus sentidos. Experimentos mostram 
que esse não é o caso. Quando temos a privação da percepção, nada 
além de uma luz difusa para os olhos e um zunido constante para os 
ouvidos, o funcionamento mental inteiro da pessoa é perturbado. 

“During the monotonous hours of the experiment, the subject, finding 
himself unable to think, replaces the outer stimulation of the senses by 
reminiscing and by conjuring up imagery, which soon becomes insistent 
and uncontrollable. (...) The continuous response of the environment is 
the foundation for the working of the nervous system.”20

Através dos sentidos vamos caminhando da indiferenciação para 
o encontro de padrões e a relação que esses fazem com o ambiente e 
conosco. Ao entendermos, atravessarmos os rizomas do ambiente, 
vamos nós próprios metamorfoseando nosso rizoma, criando novas 
conexões no nosso mapa que são frutos das relações e padrões que 
percebemos no ambiente. Um ambiente como rizoma pode ser 

19 Ibid.
20 Ibid.
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navegado de diversas formas, e por cada caminho podemos ver e 
entender os fenômenos de jeitos completamente diferentes. Assim 
como a nossa memória, construída de forma relacional a partir das 
abstrações que vamos fazendo do que percebemos do mundo. 

“We dont remember or recall thing with complete fidelity – not because 
the cortex and its neurons are sloppy or error-prone but because the 
brain remembers the important relantionships in the world, independent 
of the details.”21

Enquanto a imagem que chega na nossa retina é uma reprodução 
completa de sua contra-parte fisíca, a correspondente percepção visual 
desta não o é. “The perception  of shape is the grasping of structural features 
found in, or imposed upon, the stimulus material”22. Na percepção do 
ambiente, ao formarmos padrões, relações entre os fenômenos do 
ambiente, passamos por um processo de abstração. No sentido mais 
literal, a palavra abstração possui uma conotação negativa, 

“it speaks of removal since the verb ‘abstrahere’ means actively to 
drawn something away from somewhere and passively to be drawn away 
from something. (...) This sense of removal and detachment places an 
inauspicious burden on the name of this mental operation.”23 

Um outro sentido comumente usado é o da oposição abstrato 
e concreto, concreto como algo que pode ser percebido e abstrato 
como algo que não é acessível aos sentidos. Concreto pode ser 
colocado como uma manifestação física e em oposição abstrato seria 
uma manifestação mental, uma mesa é concreta, mas liberdade é 
supostamente abstrata, essa simples distinção começa a demonstrar 
seus problemas a partir da consideração de que uma mesa pode ser 

21 Hawkins, Jeff. On Intelligence.
22 Arnheim, Rudolf. Visual Thinking.
23 Ibid.
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tanto um objeto material quanto um objeto percebido, lembrado, 
pensado sobre. No oposto: “The experience of seing a tableor sensing a 
pain somewhere in one’s body is no more or no less concrete than that of 
having an image or idea of something”24.

A abstração relevante aqui tem a ver com o descobrimento 
de padrões, a relação de propriedades-fenômenos do ambiente, 
que é a emergência de um entendimento organizado do mundo 
através de conexões de características apreendidas, as quais são 
guardadas e manuseadas no formato de conexões de neurônios. 
Para o descobrimento de padrões, não se pode cegamente levantar 
pontos em comum de forma arbitrária, como dizer que o número de 
dentes de um cachorro é igual ao número de cidades em um certo 
estado, mesmo que isso possa ser considerado logicamente como 
uma abstração, ele não necessariamente serve aos propósitos de um 
pensamento organizador. 

“The art of drawing essentials from a given kind of entity can apply only 
to organized wholes, in which some features hold key positions while 
others are secondary or accidental. Little knowledge would be obtained 
about such organized wholes if abstraction consisted in the extraction 
of random traits.”25

Na abstração de padrões não se pode delimitar compartimentos para 
se separar tipos de características, uma caixa onde coloco os desenhos 
que considero fortes e uma caixa onde coloco todos os desenhos que 
considero fracos. As conexões que fazemos com o ambiente são sempre 
relativas, determinar algo é impor significâncias, ao olhar pela ótica 
do rizoma temos que este não possui significado nele mesmo, ele 
ganha significado ao se relacionar com outros rizomas. Peguemos 
um gradiente de preto a branco, traçar uma linha que divida esse 

24 Ibid.
25 Ibid.
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gradiente entre claro e escuro é uma operação arbitrária, os tons de 
cinza vistos sozinhos são difíceis de serem separados entre claros e 
escuros. Uma cor só pode ser considerada clara ou escura em relação 
a outra cor. Arnheim sobre a separação de tipos, compartimentos e 
a divisão de gradientes na arte diz 

“In art history, for example, one can gain genuine understanding by 
defining styles, such as Expressionism or Cubism, as pure types of 
attitude and manifestation and by showing how in a given artist such 
ingredients combine in a particular blend. In that way, one begins to 
understand the history of art as a fluctuating interplay of underlying 
types of approach, by wich a particular pattern comes to the fore at some 
time or place or in some person, only to dissolve into another. But to try 
to stake out historical territory by determining when the Renaissance 
began or ended or whether Cézanne belongs among the Impressionist 
or the Cubists is an absurd and hopeless undertaking.”26

Uma conexão começa com uma sensibilidade ao ambiente, através 
da abstração ordenamos o que apreendemos, entendemos a realidade 
ao mesmo tempo que nos construímos, nos metamorfoseamos no 
processo. O que somo é a emergência da inter-relação de milhares 
de células no nosso corpo, milhares de neurônios no nosso cérebro, 
milhares de abstrações, relações, conexões que fazemos nos fenômenos 
a nossa volta, nós como unidades fazemos parte das conexões que 
fazem surgir o macro-comportamento das cidades, assim como as 
formigas em suas colônias. A conexão começa com a sensibilidade e 
a percepção, mas ela não é uma ligação de uma via, ela é uma troca 
de informação. Ao abstrairmos as relações dos fenômenos de um 
ambiente, vamos nos modificando e construindo nossa consciência, 
saindo de um estado de indiferenciação em relação ao mundo, e nos 
manifestando em forma de comportamento, um retorno de informação 

26 Ibid.
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ao ambiente, ou a quaisquer unidades as quais nos conectamos. As 
roupas que eu uso, o jeito que eu falo, é uma resposta a como eu 
entendi o mundo, a como eu relacionei seus fenômenos, me relacionei 
com seus fenômenos.

O Distyostelium discoideum, ao perceber uma falta de alimento em 
seu ambiente, responderá soltando cargas de amp cíclico de volta no 
ambiente. Ao encontrar uma grande concentração de amp cíclico, 
o discoideum começará um processo de aglomeração. As formigas 
procuram padrões nos feromônios que encontram, os quais elas lêem 
no formato de gradientes e intensidades, dependendo dos padrões 
percebidos a formiga agirá de forma diferente. Essas respostas 
comportamentais podem parecer como regras a serem seguidas, mas 
são mais como uma ordem interna dos organismos, que emergiu 
em uma escala de tempo diferente, se formou com o decorrer da 
evolução. A amplitude de adaptação do comportamento está inserida 
na escala do processo em que ela se encontra. Uma formiga pode 
adaptar o seu comportamento a quantidade de feromônios que ela 
encontra, mas no tempo de sua vida não consegue se adaptar para 
ter um tipo totalmente diferente de comportamento em relação a um 
certo feromônio, ir jogar o lixo fora caso se depare com um padrão 
de feromônio que indique a necessidade de buscar comida.

O ‘feedback’ é um retorno de informação ao sistema, Steven Johnson 
separa o feedback em dois tipos, positivo e negativo. O feedback 
positivo é como os “ciclos auto-alimentados que fazem uma nota arranhada 
numa guitarra expandir-se em uma sinfonia ensurdecedora de ruídos”27. 
Um aparelho de ar-condicionado com feedback positivo, ao receber a 
informação do usuário com a temperatura desejada para o ambiente, 
começará a soltar ar naquela temperatura. Se digitarmos vinte e dois 
graus, o aparelho ficará produzindo ar nessa temperatura, mesmo 
que o cômodo já esteja nos vinte e poucos graus. Em um sistema com 

27 Johnson, Steven. Emergência.
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feedback negativo a abordagem é diferente, o sistema 

“faz a leitura da temperatura do ambiente, compara-a com a temperatura 
solicitada e então se ajusta as necessidades. Se o cômodo está mais frio 
que o desejado, entra ar quente. Se está mais quente entra ar frio. O 
sistema mede continuamente a temperatura ambiente  e ajusta o seu 
desempenho, até que a temperatura desejada seja alcançada.”28

Sobre o feedback negativo Johnson continua, dizendo 

“O feedback negativo não é somente um software ou um dispositivo 
para o aquecimento doméstico. É um modo indireto de empurrar um 
sistema fluído e mutável em direção a um objetivo. Em outras palavras 
é um modo de transformar um sistema complexo em um sistema 
complexo adaptável.”29

A conexão começa com uma sensibilidade ao ambiente, uma busca 
e abstração de padrões, que nos transformam, metamorfoseiam e 
geram comportamento, feedback.

Emergência se dá em diversas escalas e em diversos formatos, 
através da conexão da inter-relação entre unidades. É uma forma de 
organizar, guardar e transmitir informação, um modo de entender 
e reagir ao nosso mundo complexo. A abordagem que apreendemos 
nas escolas é a do entendimento a partir de um desdobramento 
lógico, de causa e consequência, produzindo de maneira hierárquica 
e estruturada. Mas ao olharmos o mundo a nossa volta, essa parece 
uma maneira simplificada e reducionista de abordá-lo. O mundo 
é complexo, precisamos enxergá-lo dessa forma. Para a produção 
gráfica é necessário buscar ambientes onde a imagem complexa 
possa emergir.

28 Ibid.
29 Ibid.





59Como próximo passo se pretende uma análise de imagens e artistas 
que se enquadrem na discussão aqui proposta. Uma vertente recente 
chamada de artistas do código apresenta um campo fértil para exploração. 
Se utilizando de uma mistura de desenhos manuais, ferramentas 
computacionais e equações matemáticas, eles desenvolvem através 
de simulações, imagens gráficas que são resultado de interações no 
tempo de múltiplas variáveis.

Há também produções a serem exploradas de artistas que não 
entram em contato direto com a obra, fazendo com que a produção 
se de indiretamente, o artista desenvolve um ambiente que influencia 
nos acontecimentos gráficos que emergem no quadro.

Próximos Passos



60



61



62

Se propõe a aplicação da discussão colocada na forma do desenvolvimento 
de ambientes em que unidades possam se relacionar de forma a 
tentar gerar um todo complexo organizado na forma de composições 
gráficas. Para isso dois caminhos diferentes serão tomados.

O primeiro através de simulações computacionais. Várias unidades 
se conectando em um ambiente computacional, se metamorfoseando 
e se adaptando dependendo das condições de suas vizinhas, e 
respondendo na forma de um comportamento gráfico. Para tornar o 
ambiente mais aberto, e suscetível a ações externas não explicitamente 
programadas, será construída uma tela sensível a multi-toques que 
abrigará a projeção dos softwares experimentais. A tela se constituirá 
de um acrílico de aproximadamente meio metro quadrado, e um 
centímetro de espessura, com leds infravermelhos posicionados 
espaçadamente em suas bordas e um papel vegetal acondicionado 
na parte de trás da tela. Através do fenômeno óptico da refração 
total interna frustada e de uma câmera infravermelha, será captado 
os pontos em que a tela for tocada, e esses serão repassados para o 
software de simulação gráfica. Um projetor mostrará a simulação em 
tempo real, projetada no papel vegetal atrás do acrílico.

Uma simulação computacional permite a interação de um número 
muito grande de unidades, e uma capacidade bem impressionante de 
cálculos por segundo, que não seria possível alcançar manualmente, 
mas devido a sua natureza determinista ela é péssima em reconhecer 
padrões. Uma unidade a se conectar a outra, reconhece, abstrai 
padrões e responde em forma de comportamento. Os padrões e 
comportamentos que um software pode procurar e executar são 
de baixa maleabilidade adaptativa, pois precisam ser definidos de 
antemão. Por isso o segundo caminho para os experimentos será com 
desenhos coletivos. Pessoas são ótimas em reconhecer e relacionar 
padrões visuais, a limitação se dá na quantidade de interações por 
tempo.
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O experimento proposto se constituirá de uma folha branca com 
um tema inicial, e um módulo de ação inicialmente definido como 
uma área com aproximadamente a vigésima parte da folha. Cada 
pessoa que receber a folha poderá desenhar – efetuar uma ação 
gráfica – em por exemplo de zero a quatro módulos, e apagar de 
zero a dois módulos, o ambiente coloca que o desenho precisa estar 
relacionado com o tema, pois do contrário a próxima pessoa que 
receber a folha provavelmente irá apaga-lo, coloca-se então uma ação 
relacionada a sobrevivência, deixando as ações menos aleatórias. Após 
várias interações, será que a imagem resultante tenderá a estabilizar 
e ficar coesa? As ações gráficas das pessoas em relação a folha ainda 
serão definidas, elas poderão ser com o uso de grafite em alguns 
experimentos, ou com a aplicação e retirada de adesivos circulares 
coloridos. Em um desdobramento do experimento anterior, após a 
ação gráfica, a pessoa pode sugerir uma pequena mudança no tema 
e nas regras do experimento, a mudança proposta será estimulada 
de modo a ser significativa e não destrutiva para o sistema, e então 
assimilada. Essas mudanças, assim como as ações gráficas, estão 
também ligadas a uma questão de sobrevivência, caso por exemplo 
o tema seja elefantes rosas, e só estejam desenhados elefantes azuis, 
uma próxima pessoa tenderá a mudar o tema para adequa-lo aos 
gráficos da folha.
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