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Nos meados dos anos oitenta as Teorias do Caos só eram entendidas por iniciados.  

Depois de esperar dez anos por alguém que as explicasse de forma clara John Gribbin decidiu 

que seria ele a fazê-lo. Falou com um amigo, que considerava a pessoa mais inteligente na 

área, Jim Lovelock, e perguntou-lhe se “essa historia de caos e complexidade” girava à volta 

de sistemas, como o sistema solar por exemplo, que eram extremamente sensíveis às 

condições iniciais e admitiam feedback. Depois de obter confirmação lançou mãos à obra e 

escreveu um dos livros de divulgação que mais prazer me deu ler até hoje. Pela clareza 

meridiana, pela forma como torna simples temas complicados recorrendo a analogias 

sugestivas, brilhantes mesmo, que nos conduzem à essência das questões. 

 

E tudo isto com uma intimidade natural que nos transporta com ele … até mesmo à fila do 

supermercado para constatar, enquanto esperava para pagar, que as pingas que caíam de 

uma goteira no exterior, estava a chover, faziam rat-a-tat-tat com uma periodicidade 4 como 

esperado para um certo caudal de água!  

Duas pequenas notas para que faça uma pequena ideia daquilo com que pode contar. 

Primeiro um texto que Henri Poincaré escreveu quando, depois de receber um prémio 

instituído por matemáticos da Universidade de Estocolmo para comemorar o sexagésimo 

aniversário do Rei Óscar II, e que visava premiar um de quatro resultados dos quais um 

consistia na obtenção de uma prova de que o Sistema Solar era estável, se apercebeu que 

mesmo para o problema simplificado que tratou não tinha provado a convergência das séries 

solução do sistema de equações diferenciais que traduziam o comportamento do sistema e 

intuiu e essência dos fenómenos caóticos. Escreveu: 

Uma muito pequena causa que nos escapa determina um considerável efeito que não 

podemos deixar de notar e então dizemos que o efeito resulta do acaso. Se conhecêssemos as 

leis da natureza e a situação do universo no momento inicial podíamos prever com exactidão 

a situação do mesmo num momento posterior. Mas mesmo que as leis da natureza não 

tivessem segredos para nós só poderíamos conhecer a situação inicial aproximadamente. Se 

fosse possível prever as situações posteriores com a mesma aproximação deveríamos dizer 

que o fenómeno posterior tinha sido predito e era governado pelas leis naturais. Mas nem 



sempre isso se passa, pode acontecer que pequenas diferenças nas condições iniciais1 

produzam grandes diferenças nas consequências.  

Um pequeno erro nas primeiras produz um erro enorme nas últimas. A predição é impossível 

e dizemos que se trata de um fenómeno fortuito. 

 

E ainda uma nota que tem a ver com a origem da espécie humana … de nós caro leitor/a. 

Sabia que entre Marte e Júpiter orbitam vários asteroides?  

Só que as suas órbitas não se distribuem com igual espaçamento entre as órbitas dos dois grandes 

planetas. De facto, há uma lacuna vazia denominada a lacuna de Kirkwood.  

Estudos recentes mostraram que os grandes rochedos que nela orbitavam eram alvo de puxões 

gravitacionais dados por Júpiter quando passavam entre ele e o Sol. Alguns sofriam o impulso sempre 

na mesma posição da sua órbita: entravam em ressonância2 como acontece num baloiço quando 

damos um impulso no início da descida no sentido em que o baloiço quer ir voando sempre mais alto! 

Os que se situavam em órbitas sensíveis a efeitos caóticos, sensíveis a pequenas perturbações, foram 

lançados para órbitras elípticas que colidiam com os planetas internos.  

As crateras na Lua são provavelmente resultado dessas colisões.  

Alguns terão colidido com o nosso planeta provocando a extinção dos dinossáurios e abrindo caminho 

aos mamíferos e, portanto, à nossa espécie, à nossa civilização.  

Usando a terminologia do meu antigo e excepcional Professor Russel Ackoff para uma condição que 

não é necessária nem suficiente, mas que contribuiu para uma ocorrência, Júpiter, com a conivência 

do caos, terá sido um co-produtor da Espécie Humana! ... de si, portanto caro leitor/a. 

 
1 Nota: Imagine que necessitava de um número irracional, como Pi por exemplo, para dar as condições iniciais 
do sistema, mesmo de uma só partícula. Não conseguia colocar Pi no computador, precisaria de uma memória 
com mais partículas do que o universo … de facto infinita. E, ao truncar, não importa quantos dígitos fornecesse, 
podia estar a gerar um desvio enorme da predição correcta pois o próximo dígito poderia ser decisivo. O futuro 
não é previsível! 
2 Foi um efeito de ressonância que, amplificando os efeitos do vento, os levou a destruir a Takoma Narrows 
Bridge no estado de Washington. 
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