
CRIAÇÃO E CAOS*

Edson do Prado Pfützenreuter

Pretendemos  destacar a similaridade  que  existe entre  a
maneira como a ciência do caos explica fenômenos físicos e
nosso entendimento do processo criativo. Para este fim,
abordaremos, inicialmente, o processo criativo em geral
enfatizando, porém, as artes plásticas.

Criação
Com  base  na  semiótica  de  Charles  Sanders  Peirce,
entendemos a criação como um processo que leva à geração
de um signo. O signo só se completa ao ser interpretado e
este papel é desempenhado pelo interpretante que é uma
função em uma relação lógica mas, ele mesmo ocupa a função
de  signo  para  outra  relação,  na  qual  existe  outro
interpretante.  Por  outro  lado,  se  a  função  de
interpretação não necessariamente humana, ao lidarmos com
a criação, estamos “discutindo uma manifestação da ação da
mente que é especificamente humana” (Salles 1991: 1).

O processo de interpretação é infinito mas, Peirce propões
um interpretante final que representa algo para o qual o
signo tende conduzindo a interpretação. Este processo em
direção  ao  interpretante  final  é  regido  pela  Causação
Final que, por sua vez, é uma meta ou, no dizer de Cecília
A. Salles (1990: l6) “um processo teleológico, um processo
com propósito.”

O adjetivo “final” indica a existência de um fim e de uma
determinação em direção a este. O processo, contudo, é
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logicamente infinito mas, no caso da criação artística, é
composto de obras que são realmente executadas e, quando
temos uma obra definitiva, se é que isto existe, trata-se
de um interpretante final aceitável para o artista naquele
momento.

Com relação à determinação, Ransdell(1983: 45) nos mostra
que  este  conceito  poderia  ser  explicado  por  Peirce  em
termos de ‘feedback’ e auto-correção. Peirce, no entanto,
não usa o exemplo do termostato pois este é um sistema
mecânico “no sentido em que nenhum fator de acaso está
envolvido  no  circuito  feedback/correção,  enquanto  sua
concepção do teleológico parece envolver o reconhecimento
do  acaso  objetivo  como  jogando  um  papel  essencial  no
processo”.

O acaso objetivo e o feedback que o artista obtém de seu
trabalho e que permite a auto-correção de sua intenção faz
com que esta só se torne clara no decorrer do processo.
Ou,  citando  Colapietro  (apud Salles, 1991: 4),  “nós  não
começamos  nenhum  trabalho  complexo  com  uma  apreensão
infalível de nosso verdadeiro propósito (se temos alguma),
só teremos no decorrer do trabalho”. Desta maneira, embora
seja  necessária  alguma  orientação,  muita  coisa  será
decidida durante o processo criativo. Referindo-se a isto,
Pareyson  (1989: 141)  afirma  que  o  artista  reconhece
durante a produção “aquilo que deve cancelar ou corrigir e
aquilo que, pelo contrário, está bem conseguido e pode
considerar-se como definitivo”.

Uma determinação  que  não determina  muito,  conduzindo  a
algo que não sabemos exatamente o que é, leva à idéia de
que, por ser tão impreciso, não podemos afirmar nada sobre
este  processo.  Para  Salles  (1991: 5),  no  entanto  a
situação é diferente. A intenção do artista “no começo do
processo é ainda vaga, mas ele é confiante nesta vaguidão



que ele sabe que contém o futuro trabalho de arte. Ele
parte deste caótico (porém criativo) estado de busca, para
um estado de ordem que a realização da criação traz”.

Ao ver a obra pronta o artista tem outra sensação, ocorre
a impressão de que a obra estava definida desde o início.
Na verdade esta impressão só existe para o artista porque,
diz Pareyson (1989: l43),“refazendo o caminho às avessas e
rememorando a aventura ele compreende que só podia fazer a
obra  daquele  modo”.  Note-se  que  isto  não  poderia  ser
diferente pois sua concepção da obra só se completa com a
própria obra.

Para  dar  corpo  à  sua  intenção,  são  necessárias  ações
concretas que determinarão as singularidades formais de
uma obra, trata-se da Causação Eficiente. Se a Causação
Final  é  geral  e  diz  respeito  à  intenção,  a  Causação
Eficiente refere-se à sua concretização, ao atualizar o
possível, relacionando-se  com  a  singularidade  em  que  o
geral é tornado particular.

Possível  e  virtual  são  termos diferenciados por  Pierre
Lévy (1995: 13). Para este, o possível se atualiza mas,
embora tenhamos muitas possibilidades, elas são limitadas.
Virtual  “vem  do  latim  medieval  virtualis,  oriunda  de
virtus, força, poder”, diz respeito a algo que se torna
real, mas de uma maneira que nunca sabemos exatamente qual
será. Na comparação dos conceitos de Lévy com aqueles de
Peirce,  vemos  que,  para  este  último,  a  atualização  do
possível,  por  envolver  acaso,  não  se  relaciona  com  a
maneira como este processo é entendido por Lévy, mas sim
com a realização do virtual.

No memento da realização da obra o pensamento do artista é
um  pensamento  que  envolve  a  ação.  Para  designar  este
processo, Pareyson (1989:32) usa o termo extrinsecazione
designando,  assim,  uma  atividade  na  qual  “concebe-se



executando,  projeta-se  fazendo,  encontra-se  a  regra
operando, já que a obra existe só quando‚ acabada, nem é
pensável projetá-la antes de fazê-la e é só escrevendo, ou
pintando, ou cantando‚ que ela é encontrada e é concebida
e é inventada”.

Obviamente este raciocínio muda com a arte conceitual, mas
excetuando este caso, vemos que esta idéia é confirmada em
vários autores. Ostrower (1991:32) afirma que imaginação
criativa  se  vincula  à  especificidade  de  uma  matéria,
“seria  um  pensar  específico  sobre  um  fazer  concreto”.
Picasso (1989:272) conta que “um quadro não é pensado e
fixado  de  antemão.  Enquanto  o  produzimos  ele  segue  a
mobilidade do pensamento. (...) No momento em que faço um
quadro penso num branco e aplico um branco”. Por fim, para
Bachelard  (1991:  93)  “a  mão  trabalhadora  …  só  pensa
apertando, sovando, estando ativa”. Assim, o pensamento do
artista no momento da criação é um pensamento operacional
no qual sua intenção se torna clara.

Caos
Vimos anteriormente que Cecília Salles (1991: 5) fala de
um  estado  caótico  (porém  criativo)  do  qual  o  artista
parte. Para a ciência do caos, no entanto, não existe a
oposição, o caos é criativo. Isto foi comprovado com o
estudo de pêndulos com o movimento alimentado, como uma
criança num balanço que, diz Gleick (1990: 39), levou os
“estudiosos  da  dinâmica  caótica  descobriram  que  o
comportamento irregular de sistemas simples agia como um
processo  criativo.  Gerava  complexidade:  padrões  de
organização  variada  por  vezes  estáveis  e  por  vezes
instáveis”. Shaw (apud Gleick, 1990: 252) afirma que “até
mesmo algo tão simples como uma torneira pode gerar um
padrão que é eternamente criativo”, pois seu gotejar não é
periódico.



Antes da preocupação com sistemas caóticos e não lineares
só eram estudados padrões de comportamento regulares, nos
quais  a  alteração  de  algum  fator  produz  um  resultado
previsível. Isto não se relaciona com a determinação nem
no processo artístico, nem na ciência do caos. Lorenz, em
sua  simulação  computadorizada  do  clima,  mostrou  que  a
alteração de um fator “Seria como dar mais uma baralhada
num baralho já bem misturado. Sabemos que isso modificará
a nossa sorte, mas não sabemos se para melhor, ou para
pior.” (Gleick, 1990: 19)

Doyne  Farmer  (Apud  Gleick, 1990: 241, 242)  diz  que  se
sentiu  atraído  pelo  caos  devido  à  “idéia  de  que  era
possível ter determinismo, mas não realmente”. Ele afirmou
que  isto  seria  “uma  maneira  operacional  de  definir  o
livre-arbítrio, de uma maneira que permitia reconciliá-lo
com  o  determinismo.  O  sistema  é  determinista,  mas  não
podemos dizer o que ele fará da próxima vez.” Um estado
parecido com a meta vaga que conduz o processo artístico.
Esta  meta,  pela  terminologia  do  caos,  é  um  atrator
estranho.

O gráfico do comportamento de um sistema normalmente tende
duas opções: ou parar num ponto, como ocorre com uma bola
numa bacia, ou fazer um movimento cíclico, como ocorre com
um pêndulo. O ciclo e o ponto são atratores mas o atrator
traçado por Lorenz que não se comportou desta maneira, era
estranho. “Traçava uma forma estranha, característica, uma
espécie  de  espiral  dupla  em  três  dimensões,  como  uma
borboleta com as duas asas. A forma assinalava a desordem
pura, já que nenhum ponto ou padrão de pontos jamais se
repetiu. Não obstante, também assinalava um novo tipo de
ordem.” (Gleick, 1990: 26) Neste novo conceito de ordem
nunca sabemos como o sistema se comportará pois “de todos
os  possíveis  caminhos  da  desordem,  a  natureza  escolhe



apenas uns poucos” (Gleick, 1990: 256). O mesmo ocorre com
o processo artístico.

A  grande  quantidade  de  fatores  presentes  no  processo
criativo altera a intenção do artista. O mesmo ocorre nos
processos dinâmicos caóticos se eliminarmos algum fator o
sistema é simples. Exemplificando com o movimento do disco
num  jogo  de  hóquei,  Gleick  (1990: 21)  afirma  que  se
incluirmos  o  atrito,  “a  relação  se  complica,  porque  a
quantidade de energia se modifica, dependendo da rapidez
com que o disco já se está movendo. A não-linearidade
significa que o ato de jogar o jogo modifica de certa
maneira,  as  regras”.  Existem  momentos  em  que  uma
ocorrência pode alterar o desenvolvimento de um processo,
trata-se de um ponto de crise mas, no caos, diz Gleick
(1990: 20),  “tais  pontos  estavam  por  toda  parte.  Eram
generalizados”.  Ou  seja,  não  só  um  sistema  caótico  se
define em seu processo, como em cada momento deste, ele
pode ser alterado.

O  caos  mudou  uma  postura  na  ciência  ao  declarar  que
resultados  complexos  podem  ter  causas  simples  e  que  a
compreensão  do funcionamento de  um  sistema  não  permite
prever se  comportamento.  De modo similar,  as  causações
peirceanas nos ajudam a entender o processo criativo mas
elas  não  permitem  uma  previsão  nem  dá  receitas  de
criatividade. 

Lorenz, para ganhar tempo, arredondou os valores de alguns
parâmetros em sua simulação das condições meteorológicas e
reparou que isto mudava o comportamento do sistema; que
“pequenas  diferenças  de  insumo  podiam  transformar-se
rapidamente  em  esmagadoras  diferenças  de  resultado”
(Gleick, 1990: 8).  Chamou  este  fato  de  Dependência
sensível  das  condições  iniciais,  que  é  um  conceito
fundamental  no  Caos. O  problema  que  temos  em  nossa



comparação  é:  como  falar  das  condições  iniciais  se  o
processo signico é infinito?

O clima, porém, também é infinito; as condições iniciais
são as do momento em que o processo passa a ser estudado e
é o meteorologista quem as define. O processo criativo de
uma obra de arte pode ter iniciado em qualquer momento, é
pesquisador interessado no processo criativo, o crítico
genético, que delimita seu objeto de estudo e, assim como
Lorenz delimita quais serão as condições inicias.

Conclusão
Como  conclusão,  cito  um  parágrafo  sobre  a  geração  de
formas na natureza.



“A dependência sensível das condições iniciais

serve, não para destruir, mas para criar. Quando

um floco de neve em crescimento cai sobre a

terra, em geral flutuando no vento por uma hora

ou mais, as escolhas feitas pelas pontas que se

projetam a qualquer momento dependem

sensivelmente de detalhes como a temperatura, a

umidade e a presença de impurezas na atmosfera.

As seis pontas de um único floco de neve,

espalhando-se no espaço milimétrico, sentem as

mesmas temperaturas, e como as leis do

crescimento são puramente deterministas, mantêm

uma simetria quase perfeita. Mas a natureza do

ar turbulento é tal que todos os flocos de neve

seguem caminhos diferentes. O floco final

registra a história de todas as variáveis

condições atmosféricas que encontrou, e as

combinações podem ser infinitas.”

(Gleick, 1990: 299)

Com a alteração de algumas palavras isto poderia ser dito
por  um  artista  referindo-se  a  seu  trabalho  e  ficaria
assim:



Quando uma obra de arte em crescimento ganha

forma, em geral flutuando no processo por muito

tempo, as escolhas feitas pelo artista dependem

sensivelmente de detalhes como a temperatura, a

umidade e a presença de impurezas no material

escolhido por este. Os aspectos da obra

espalhando-se na intenção do artista sofrem os

mesmos fatores, mas a natureza da criação é tal

que as obras seguem caminhos diferentes. A obra

final registra a história de todas as variáveis

condições criativas que encontrou, e as

combinações podem ser infinitas.
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