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Complexidade e Caos, por
H. Moys�es Nussenzveig (organizador),

Editora da UFRJ/COPEA, 1999

O livro Complexidade e Caos originou-se de um ci-

clo de palestras organizado pela Coordena�c~ao de Pro-

gramas de Estudos Avan�cados (COPEA) da UFRJ en-

tre 1995 e 1996. O car�ater fundamentalmente inter-

disciplinar do estudo de sistemas complexos vem tor-

nando imperativo o desenvolvimento de uma linguagem

comum entre pesquisadores de diferentes �areas do co-

nhecimento. Este livro d�a um passo importante nessa

dire�c~ao, com uma boa coletânea de artigos sobre as-

suntos variados. O tema comum �e a complexidade,

i.e., o estudo de sistemas constituidos por um grande

n�umero de componentes que interagem n~ao-linearmente

com um n�umero relativamente pequeno de componen-

tes vizinhos. Os autores, na sua maioria, conseguiram

preparar uma apresenta�c~ao clara dos principais t�opicos

de suas �areas de pesquisa, enfatizando as caracter��sticas

complexas ou ca�oticas exibidas pelos sistemas estuda-

dos.

O livro est�a organizado na forma de dezoito arti-

gos, precedidos por uma introdu�c~ao geral ao tema de

caos e sistemas complexos, elaborada pelo Prof. H.

Moys�es Nussenzveig. A introdu�c~ao �e uma esp�ecie de

panorama geral do livro, onde o c�erebro humano �e apre-

sentado como exemplo marcante de sistema complexo,

exibindo todas as caracter��sticas b�asicas que se espera

deste tipo de comportamento: frusta�c~ao, aprendizado,

aleatoriedade, auto-organiza�c~ao etc. A partir da�� Nus-

senzveig discute de forma qualitativa os principais in-

gredientes do comportamento complexo: utua�c~oes e

leis de potência, criticalidade auto-organizada e caos.

Finalmente �e dada uma vis~ao global das aplica�c~oes da

teoria de sistemas complexos que ser~ao discutidas em

detalhe nos artigos que seguem: evolu�c~ao e sele�c~ao na-

tural, diferencia�c~ao celular, origem da vida, economia

e computa�c~ao. Os temas, como se vê, s~ao absoluta-

mente fascinantes e com in�umeras quest~oes em aberto,

provocando o leitor e o instigando a continuar a leitura.

Os artigos que seguem podem ser divididos basica-

mente em dois blocos. O bloco inicial, composto pelos

primeiros seis cap��tulos, tem o objetivo de estabelecer

os fundamentos matem�aticos, e tamb�em as motiva�c~oes

f��sicas, da teoria de caos e sistemas complexos. Os ar-

tigos de Alfredo M. Ozorio de Almeida (Caos em sis-

temas dissipativos e hamiltonianos), Ildeu C. Moreira

(Fractais) e Paulo M.C. de Oliveira (Autômatos celula-

res) s~ao particularmente claros, evitando o uso do for-

malismo matem�atico e utilizando exemplos cotidianos.

Apesar do esfor�co vis��vel de todos os autores de tornar

a exposi�c~ao acess��vel a pesquisadores de outras �areas,

algumas vezes a leitura torna-se um pouco �arida, com

detalhes t�ecnicos que muitas vezes poderiam ter sido

evitados.

O segundo bloco de artigos trata dos sistemas

complexos reais, como modelos de evolu�c~ao de siste-

mas biol�ogicos, estrutura de prote��nas, mecanismos de

mem�oria, gen�etica, economia e sociologia. Embora to-

dos os assuntos sejam extremamente interessantes, a

clareza e a contextualiza�c~ao dos trabalhos aqui oscilam

bastante e muitas vezes o n��vel da exposi�c~ao ultrapassa

bastante o desej�avel para algu�em que procura um pri-

meiro contato com os problemas de �areas de pesquisa

diferentes da sua. No entanto, na maioria dos casos

isso n~ao chega a desestimular a leitura, mas eviden-

cia as di�culdades inerentes da comunica�c~ao interdis-

ciplinar. Merecem destaque nessa se�c~ao os trabalhos

de Radovan Borojevic (Multicelularidade e diferencia-

�c~ao celular), de Roberto Lent (Fabrica�c~ao do c�erebro)

e de John Holland (Sistemas complexos adaptativos e

algor��tmos gen�eticos).
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Em tempo: o livro acima resenhado acabou de ganhar

o Prêmio Jabuti 2000 na �area de Ciências Exatas, Tec-

nol�ogicas e Inform�atica.
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