
"Efeito borboleta" é o nome que se dá à teoria formulada pelo cientista Eduard Lorenz, do 
Massachusetts Institute of Technology (MIT), aplicada inicialmente à meteorologia.
 
Resumidamente, significa dizer que fatores insignificantes ou aparentemente insignificantes, como o 
vôo de uma borboleta - na verdade, o bater das asas de uma borboleta -, podem ganhar 
importância no tempo e, ao longo da cadeia dos acontecimentos, mudar uma situação e causar um 
furacão, por exemplo. Este estudo está inserido dentro da teoria do caos, como conta o jornalista 
Vicente Vilardaga no artigo "Charges de Maomé e 'efeito borboleta' ", veiculado na Gazeta 
Mercantil, edição de 14.02.06, Caderno Opinião.
 
O sucinto artigo cuida da publicação em um jornal dinamarquês de pequena importância de 
desenhos e charges de Maomé, em setembro do ano passado, e que agora, depois de percorrer 
toda a Europa e bater em Meca, levados por um líder da comunidade islâmica da Dinamarca, estão 
causando um vendaval no mundo muçulmano. Isto porque, se a representação humana do profeta 
já é vedada e veementemente repudiada pelo islã, o que se dirá de uma caricatura, principalmente 
quando se mostra e ironiza Maomé com uma bomba em seu turbante. Daí a reação em cadeia que 
relata o jornalista, comparando-a à teoria do "efeito borboleta". O desenho, ou seja, a borboleta, 
bateu asas e seus efeitos se propagaram pelo mundo nestes últimos meses. E agora, preocupa-se 
o jornalista, já não se sabe o que pode acontecer, principalmente quando se está diante de um 
problema que tem componentes radicais de indignação e revolta.
 
Estaríamos, então, diante do caos? O mundo muçulmano, inflamado por uma pequena caricatura 
ou deboche, partiria para um incontrolável e terrível confronto mundial? Talvez não por um simples 
desenho, mas, de acordo com as teorias do caos e do efeito borboleta, a charge desencadeou um 
problema, que desencadeará outro problema, que desencadeará outro. E assim por diante, 
chegando-se ao grande confronto e guerra do fim do mundo, ou seja, o caos final.
 
Muito louco, né.
 
As perguntas acima são minhas e o que está em seguida é meu tormento mental do dia.
 
Pois bem. Se não deu para "viajar" um pouco, pelo menos acho que agora deu para entender 
melhor o porque do título daquele filme "efeito borboleta". Talvez por isto, também, é que gostei 
tanto daquele filme.
 
Lembro-me ainda de uma frase, muitas vezes repetida em minha vida e que já escutei em 
diferentes lugares e bocas, muito apropriada para o assunto: "tudo o que você faz no presente, 
certamente refletirá no seu futuro. Ou você controla seus atos ou eles o controlarão".
 
Dá até para ficar com medo do futuro, já que não consigo me lembrar de tudo de errado que já fiz 
na minha vida. Sei que são muitas coisas e já pensou se todas elas desencadearam um processo 
que tende para o caos. Um caos qualquer ou até mesmo o caos de minha vida.
 
Realmente fico assustado.
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Acho que com todo mundo é assim. Pelo menos espero que seja, até porque me considero parecido 
com muita gente. A grande maioria, talvez. Não sei... Nestas horas tudo fica difícil de ser comparado.
 
O certo é que, depois de pensar nisso tudo durante o dia e ver que o tal "efeito borboleta" existe 
para tudo e para todos, cheguei à conclusão de que somente pautando muito bem as minhas 
atitudes e decisões de hoje, analisando cuidadosamente os efeitos e proporções que elas podem 
atingir, é que, talvez, o meu futuro e a minha vida não se transformem num caos e tudo de bom que 
exista e que foi construído junto com aquelas atitudes e decisões também não seja destruído. Mas 
nem sempre se consegue avaliar todas as possíveis conseqüências de um ato no momento em que 
se vai praticá-lo.
 
Também não me lembro de tudo o que fiz até hoje. Talvez por isto é que penso que as 
conseqüências daqueles atos somente poderão ser devidamente pesadas e medidas mais para 
frente.
 
Não há como voltar no tempo e refazer as coisas. Mudaria-se toda uma cadeia de acontecimentos. 
Acontecimentos bons e ruins.
 
É claro que só quero que os ruins sejam apagados e desfeitos. Mas não é possível.
 
O que fazer, então?
 
Durante o dia inteiro esta pergunta me incomodou. Mas não sosseguei. No final de todo esse 
rebuliço de pensamentos, teorias e idéias sobre o caos, que me ocuparam a mente durante o dia, 
enfim imaginei um modo de minimizar ou pelo menos equacionar os efeitos dos atos maléficos que 
cometi no passado, principalmente aqueles impensados, sem a intenção de causar o mal e dos 
quais nem me lembro mais, que é justamente pedir desculpa a todas aquelas pessoas que gosto, 
ainda agora e mesmo sem apontar o motivo e a razão do meu pedido de perdão.
 
Talvez assim consiga frear a propagação dos efeitos danosos do bater das asas de uma borboleta 
escura e perniciosa, evitando que um dia aquilo que de ruim foi feito se transforme num caos para 
mim, principalmente quando pessoas queridas estão envolvidas.
 
A vocês, queridas pessoas, é que peço, do fundo do meu coração e mesmo sem um motivo mais 
forte, desculpa.
 
Quero apenas preservar com meu pedido o amor e o carinho que tenho por todas essas pessoas 
queridas e que um dia já lhes fiz algum mal, mesmo que sem querer.
 
O remédio certamente não será 100% eficaz e para alguns também a dosagem não será suficiente. 
Não dá para reparar, mudar e consertar, por completo, um ato anterior, já sei disso. Fica a lição. É só 
um jeito, porém, de diminuir os efeitos maléficos ocasionados por um ato anterior, assim para que 
eles não ganhem volume e proporcionem o caos.
 
Se o remédio, todavia, não será de todo eficaz, como desejo, até porque já não cabe mais a mim 
definir a extensão da cura, certamente que a vacina que também agora aprendo será útil na busca 
do querer bem a essas pessoas.
 
Rezarei para que Deus me ilumine e me ajude a sopesar muito bem as possíveis conseqüências 
ruins de minhas próximas decisões, evitando um mal pior e futuro.



Quero, em última análise, as pessoas que gosto comigo, em paz e harmonia, agora e depois.
 
É o que mais desejo.
 
Abraços e beijos,
 
Rodrigo.
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