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Resumo

A Teoria dos Sistemas Dinâmicos tem sua origem atribuída à Henri Poincaré, tal atribuição 
se deve ao fato dele ter apresentado a solução para o caso especial da Mecânica Celeste 
que  ficou  conhecido  como  problema  de  três  corpos.  O  problema  de  três  corpos  foi 
formulado em 1747 com Jean d'Alembert e solucionado por Poincaré a partir de análises 
qualitativas, o que passou a ser considerado, no contexto da Mecânica, de abordagem 
neo-qualitativa. Poincaré abordou o problema de 3 corpos do ponto de vista geométrico 
introduzindo  conceitos  importantes  ao  estudo  dos  sistemas  dinâmicos.  Ele  tratou  um 
sistema dinâmico como um campo de vetores num espaço de fases, em que cada solução 
corresponde a  uma curva contínua tangente a cada um de seus pontos. Desde então, as 
pesquisas dos fenômenos dinâmicos não-lineares tem recebido contribuições de físicos, 
matemáticos, engenheiros. Entretanto, foi na segunda metade do século XX, que esta 
área de pesquisa passou a ser alvo de um maior interesse dos pesquisadores. Por volta 
da década de 1970, o estudo dos sistemas dinâmicos com comportamento caótico passou 
a  ser  uma  temática  altamente  interdisciplinar  que  comporta  aplicações  que  vão  da 
Química à Biologia de Populações, onde subdomínios particulares de várias disciplinas 
foram conjugados de modo a formar uma nova disciplina: a Dinâmica Não-Linear. Neste 
trabalho,  pretende-se  discutir  como a  influência  da abordagem de  Poincaré  mudou  o 
cenário da ciência no final do século XX, a partir  de uma análise do desenvolvimento 
histórico da Dinâmica Não-Linear, sob o ponto de vista da contribuição dos físicos.
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