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Resumo: Neste traballo faise un percorrido ao longo da historia da física, partindo do que é po-
sible especular sobre as actitudes protocientíficas dos primeiros seres humanos e rematando 
polas máis importantes achegas á disciplina no s. XX. O obxectivo é proporcionarlle ao lector 
unha idea do longo camiño percorrido polo pensamento desde que apareceron as inquedanzas 
intelectuais sobre a natureza ata que se puido dispoñer dun método científico suficientemente 
próximo a esta e emancipado da filosofía e da teoloxía. Destácase a caracterización deste ca-
miño coma unha traxectoria analítica cara ao reducionismo, que acadou a súa concreción na 
idiosincrasia asociada á mecánica clásica na época de Isaac Newton. Unha boa parte deste 
conxunto de ideas foi despois posto en cuestión debido ao propio avance da física, e requiriu de 
xeneralizacións non menos complexas no plano conceptual. Hoxe a física, coma outras discipli-
nas, progresa no tratamento dos sistemas complexos, para o que lle é preciso aplicar un con-
xunto moito máis variado de aproximacións e métodos. 
Palabras clave: Física / Historia / Complexidade / Reducionismo. 
 

THE POSSIBILITY, NECESSITY AND TREATMENT OF COMPLEXITY IN PHYSICS:  
A HISTORICAL APPROXIMATION 

Abstract: This work contains a brief outline of the history of physics, starting from the little that 
can be speculated about the proto-scientific attitudes of prehistoric men and ending with the 
most important developments experienced by the field in the 20th century. Its goal is to provide 
the reader with a summary of the long journey of thought from the time when human beings star-
ted showing intellectual curiosity about their surroundings until they were able to develop a 
scientific method close to nature and emancipated from philosophy and theology. Emphasis is 
put on the description of this journey as the traversing of a path towards reductionism, which  
reached its pinnacle in the mindset associated to classical mechanics in the times of Isaac New-
ton. Part of these ideas were later put into question by further advances in physics, which called 
for conceptually more complex generalizations. Today, physics, just like other branches of know-
ledge, is making progress towards the treatment of complex systems, a new area whose con-
quest will require much more diverse approaches and methods. 
Keywords: Physics / History / Complexity / Reductionism. 

1. INTRODUCIÓN 
Calquera que sexa o motivo, a maquinaria mental do ser humano non semella 

particularmente axeitada para acadar unha comprensión profunda do funcionamen-
to dos sistemas complexos de forma directa. De feito, mesmo o estudo de conxun-
tos de elementos independentes ou debilmente interrelacionados resulta complica-
do para unha persoa cando o seu número supera un limiar sumamente modesto –da 
orde de catro– (Buschman et al., 2011).  

A ciencia, como actividade humana, non pode escapar facilmente a esta limita-
ción e, polo tanto, non é de estrañar que moitos dos seus maiores éxitos históricos 
viñeran dados pola descomposición conceptual dun subconxunto da natureza en en-
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tes relativamente sinxelos, gobernados por leis homoxéneas, e susceptibles de ser 
estudados un a un ou en pequenos conxuntos. Neste tipo de marco conceptual, as 
regularidades que se observan no universo perceptible tratan de analizarse e de ex-
plicarse en termos do comportamento do menor número de entes posible. Que un 
estudo baseado neste tipo de aproximación chegue a bo porto depende claramente 
do sistema estudado. Neste sentido, podemos lembrar a cita de Albert Einstein: “O 
enteiramente incomprensible do mundo é que sexa comprensible”. En efecto, as 
nocións de que todos os procesos aos que dedicamos o noso tempo e a nosa aten-
ción sexan analizables en termos dun número reducido de constituíntes máis ele-
mentais e de que as leis que gobernen a evolución destes sexan homoxéneas non 
son máis que apriorismos que a natureza non ten por que obedecer. O feito de que a 
ciencia teña sido capaz de realizar grandes progresos cun método baseado nestas 
ideas é unha mestura de boa fortuna e dun nesgo mostral procedente de que, ob-
viamente, son aqueles campos nos que se obteñen mellores resultados os que coñe-
cen un maior desenvolvemento.  

En calquera caso, a combinación da nosa tendencia innata a esta clase de redu-
ción e do fértil da súas aplicacións durante séculos creou un optimismo que fixo 
que se integrase en sistemas de filosofía formalizados coma o cartesiano e, máis in-
formalmente, no pensamento e na forma de traballo das ciencias ata tempos relati-
vamente recentes. Porén, o mencionado nesgo non se podía arrastrar no tempo con 
carácter ilimitado: era inevitable que determinados sistemas de interese teórico e 
práctico para o ser humano se resistisen a unha descomposición analítica desta ín-
dole. Cando isto comezou a ocorrer, a inercia xerada polo grande investimento en 
metodoloxía de séculos anteriores converteuse nunha traba para o crecemento da 
ciencia, un feito que non por esperable resultou menos traumático. A superación 
dese obstáculo precisa dunha sorte de revolución dentro da ciencia que aínda está 
en marcha. 

Coma o lector, sen dúbida, terá xa advertido, a aproximación á comprensión do 
mundo que se describe nos parágrafos anteriores é a que se denomina, en sentido 
amplo, reducionismo. A opción por non darlle nome ata este punto obedece a dúas 
razóns. A primeira delas é un desexo de diferenciar entre o reducionismo puramen-
te metodolóxico e o reducionismo filosófico. O último deles, na súa expresión máis 
radical, quedaría expresado pola coñecida idea de que “o todo non é máis cá suma 
das súas partes” e, polo menos nesta forma lixeiramente caricaturesca, pode ser 
cualificado de falsario e superado. É máis ben o reducionismo metodolóxico, é di-
cir, o simple intento de describir o todo mediante a división en partes e o estudo do 
seu comportamento e interaccións, o que mellor reflicte o estado da ciencia antes 
de abordar os sistemas complexos. A diferenza fundamental entre as dúas posturas 
sería que o reducionismo radical excluiría completamente a posibilidade de apari-
ción de fenómenos emerxentes, mentres que o metodolóxico simplemente intenta-
ría explicalos recorrendo ás leis que gobernan a evolución dos elementos consti-
tuíntes do sistema.  
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Polo dito ata aquí, as limitacións da aproximación reducionista no eido metodo-
lóxico non son tanto fundamentais como prácticas: nun plano completamente des-
conectado da realidade, aínda é posible pensar na construción dunha ciencia de 
abaixo arriba, que parta dos constituíntes máis fundamentais da materia e explique 
un a un todos os niveis de organización desta; porén, a realización dos cálculos 
asociados precisaría dun sistema de computación máis complexo que o sistema de 
estudo, que pode ser o universo completo.  

Por suposto, a nosa propia e limitada capacidade de razoamento impón cotas 
moito máis baixas pero, en calquera caso, o certo é que resulta moito máis produti-
vo situarnos nun nivel de abstracción maior, próximo en cada caso ao comporta-
mento observado. Por exemplo, calquera intento de predicir a evolución dun mer-
cado bolsista mediante a simulación da interacción electromagnética entre os áto-
mos de todos os seres humanos e demais sistemas físicos implicados está fóra de 
lugar, agás nas páxinas dalgún libro de ciencia ficción de escasa calidade. 

O segundo motivo para demorar a mención explícita ao reducionismo é a limi-
tación deste artigo a un ámbito concreto: o da física, onde a súa práctica veu histo-
ricamente acompañada dunha serie de características que non necesariamente for-
marían parte dunha definición xeral de reducionismo, en particular dunha adhesión 
ás ideas de determinismo, obxectividade e causalidade. 

A ciencia física ten moitos elementos que a fan exemplo ideal para un traballo 
coma este. O primeiro deles é completamente intrínseco e derívase de que o seu 
obxecto de estudo abarca todas as escalas de lonxitude, tempo, enerxía e complexi-
dade: desde as flutuacións dos neutrinos ata a dinámica das galaxias, desde a evo-
lución do universo desde a súa orixe ao seu posible final, ata a efémera vida dal-
gunhas partículas. Outros factores pertencen máis ben á súa evolución histórica, 
pois a metodoloxía reducionista tivo para a física un grao de éxito sen parangón no 
resto das ciencias, pero ese grande impulso foi, precisamente, o que lle fixo chegar 
antes que ningunha outra aos límites desta aproximación e verse obrigada a cruza-
los. Xa no s. XIX os físicos deberon –non sen resistencia– incluír na súa visión do 
mundo a aleatoriedade no comportamento de partes deste, preámbulo do cambio de 
paradigma que tería lugar na disciplina a principios do s. XX. Xa que a miúdo ou-
tras ciencias buscan na física un modelo, convén que se divulgue dela unha imaxe 
completa e axustada ao seu grao de desenvolvemento actual, que dista moito de es-
tar ancorado nos prexuízos do período barroco. 

Neste traballo presentarase unha selección comentada de acontecementos e de 
ideas que foron marcando cambios na forma de abordar o estudo do mundo desde a 
física, e máis concretamente un cambio de actitude cara á complexidade forzado 
polo propio desenvolvemento da disciplina. A selección é moi subxectiva e non 
pretende ser exhaustiva nin en extensión nin en profundidade. Trátase dunha narra-
ción para o lector non especializado da viaxe de ida e volta ao reducionismo que 
realizou a física, sacrificando precisión –para non entrar nos detalles máis intrica-
dos das teorías–, pero non veracidade.  
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Por último, evitarase caer na tentación de lanzar unha ollada condenatoria –de-
masiado corrente na actualidade– sobre o uso histórico do reducionismo metodoló-
xico; máis ben terase en conta coma o primeiro paso –necesario e moi rendible– na 
aproximación científica á realidade desde o limitado intelecto humano. Este cami-
ño partiu dun punto caracterizado máis pola confusión que pola dúbida metodoló-
xica, e a través de moitos destes pasos está a avanzar actualmente por terreos de 
complexidade. 

2. OS PRIMEIROS PASOS DA FÍSICA 
 Os cimentos que permitiron o xurdimento da ciencia física foron postos ao lon-
go de miles de anos en diversas culturas e localizacións xeográficas, o que fai que 
non resulte sinxelo resumir o proceso. Por sorte, nesta sección poderémonos con-
tentar con facelo dunha maneira parcial, buscando identificar a orixe daquelas ideas 
predominantes na disciplina antes da irrupción da mecánica newtoniana. Moitas 
veces estas ideas poden entenderse coma provenientes dunha falta de identidade 
propia da física con respecto á filosofía, de xeito que os pasos decisivos na evolu-
ción desta rama da ciencia foron, en non pouca medida, cara á emancipación. 
 O proceso evolutivo dotou ao ser humano dunha notable capacidade para a 
aprendizaxe estatística. De feito, estudos recentes (Gopnik, 2010) mostran que ne-
nos de moi curta idade son capaces de modificar o seu comportamento de xeito 
consistente co esperado dunha pauta de aprendizaxe bayesiana, suxerindo que esta 
capacidade é innata e non socialmente adquirida. Non é nada arriscado, pois, supo-
ñer que, desde a aparición da actual especie humana e mesmo antes, os nosos ante-
pasados empregaron esta capacidade e afinidade para recoñecer patróns coa finali-
dade de obter todo tipo de vantaxes na vida cotiá.  
 Un tipo de patrón facilmente recoñecible é a conexión causal: por exemplo, se-
guindo un determinado procedemento para tallar o sílex obteremos unha boa punta 
de lanza, e se lle engadimos sal á carne, esta conservarase por máis tempo. Outro é 
a sucesión temporal periódica de acontecementos: o paso dos animais migratorios 
por un punto dado da súa ruta, a aparición dun froito de interese para a alimenta-
ción nunha zona, a chegada anual do frío e da calor, etcétera. Estes só son exem-
plos sinxelos da mellora nas oportunidades de supervivencia que supón a capacida-
de para caracterizar regularidades no comportamento da natureza, unida á posibili-
dade de comunicalas entre persoas de xeito que o descubrimento non teña que ser 
repetido, o cal xustifica, sen dúbida, que tendamos a sentir unha inclinación cara a 
esta actividade.  
 Desde o punto de vista do individuo consciente, esta característica natural adop-
ta a forma dunha curiosidade intelectual que –de xeito nada sorprendente– rematou 
por levarnos tamén a buscar patróns e secuencias máis alá da nosa realidade cotiá. 
O desenvolvemento da actividade científica é, desde esta perspectiva, simplemente 
unha continuación sistematizada dun trazo esencial da forma de ser humana. 
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 A vantaxe inherente a ser capaz de recoñecer patróns leva asociada a frustrante 
posibilidade de fracasar. A súa manifestación na nosa sociedade é unha plétora de 
crenzas falsas e de discursos demagóxicos baseados en extrapolacións inxustifica-
das de feitos casuais e en falacias de tipo post hoc ergo propter hoc, que non son 
máis que falsas identificacións de patróns secuenciais e causais, respectivamente. 
Podemos supoñer que estes problemas da indución incompleta eran familiares para 
o ser humano moito antes da aparición da escritura: o patrón migratorio dunha es-
pecie –que se cría inmutable– pode mudar debido a novas circunstancias climato-
lóxicas, e a extrapolación de que a madeira flota na auga podería entrar en contra-
dición coa observación do comportamento dunha póla de buxo.  
 Malia ser o único que realmente temos ao noso alcance, a experiencia e a co-
municación non poden ser fonte de certezas absolutas, e isto pode resultar frustran-
te para o individuo que confía no sostemento da situación presente da cal se está 
beneficiando, e aínda moito máis para o anhelo persoal de dominio da natureza.  
 Unha solución psicolóxica frecuente é a busca –obviamente por métodos ben di-
ferentes aos empíricos– de razóns profundas, causas primeiras e ordes omnicom-
prensivas que poidan chegar onde non chega a experiencia e elevar a categoría de 
verdade unha opinión, un razoamento ou unha indución parcial. Esta busca podería 
contentarse, certamente, con principios particulares e bastante elásticos coma o 
presunto “horror ao baleiro” da natureza, pero con máis frecuencia atopou o seu 
obxectivo lóxico na asunción da existencia dunha vontade divina, hipótese que ta-
mén satisfai outros anhelos humanos coma o da transcendencia.  
 Cómpre observar que a aceptación da intervención das deidades na realidade é 
un modo de razoamento radicalmente antirreducionista, pois nega desde o principio 
a posibilidade de considerar calquera ente de forma illada, estando en troques o seu 
comportamento sometido ás necesidades dun plan global. Por outra banda, se se 
asume –coma ocorre en moitos mitos e relixións– ben a existencia dunha “dimen-
sión espiritual” dalgún tipo ou ben unha concepción panteísta da natureza, estanse 
a introducir presuntas causas da experiencia sensible máis alá do que se pode ex-
plicar mediante a interacción entre os elementos naturais, isto é, o todo sería máis 
cá suma das partes. Porén, ese camiño de afastamento do reducionismo, lonxe de 
enriquecer o coñecemento humano, péchalle case todas as portas ao negar a posibi-
lidade de facer predicións sen ter en conta vontades superiores, incomprensibles e 
frecuentemente caprichosas. 
 Pasando desta especulación sobre o home primitivo ao pasado documentado, un 
bo punto de partida na historia da física é a persoa que lle deu nome á disciplina na 
súa obra homónima: Aristóteles (s. IV a.C.), un xigante na historia do pensamento, 
con particular pegada na cultura occidental, que neste conxunto de libros introduce 
termos coma natureza, baleiro, materia, tempo e lugar.  
 No eixo da complexidade hai que situar a Aristóteles lonxe do reducionismo, 
pois no libro segundo da súa Física propón coma causa formal das cousas a súa na-
tureza (Connell, 1995), o que en termos menos idiosincráticos se podería expresar 
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dicindo que aínda que o todo se compón materialmente das partes, é o todo o que 
determina que son as partes, e non á inversa.  
 Non é este o único punto no que Aristóteles se diferencia das características que 
posteriormente adquiriría a ciencia, senón que hai cando menos outras dúas moi sa-
lientables: a primeira é o peso relativo da indución sobre a observación empírica en 
moitas das súas aseveracións, que fai que hoxe algunhas delas poidan parecer ridí-
culas; e a segunda é a práctica ausencia de razoamentos cuantitativos na súa obra. 
Nestes dous sentidos, poderíase soster que a Física aristotélica supuxo un certo re-
troceso metodolóxico con respecto á obra de filósofos presocráticos coma Tales, 
anterior en tres séculos a Aristóteles. Como contraargumento cabería empregar que 
as observacións empíricas aristotélicas foron xeralmente coidadosas e os seus re-
sultados valiosos, e que calquera retroceso na ciencia é máis imputable ao soste-
mento dogmático das posicións aristotélicas moito despois da súa morte que ao tra-
ballo deste pensador en si. 
 Na obra de Aristóteles a ciencia física está amalgamada coa filosofía –ou máis 
ben concíbese coma unha rama desta–, e tampouco aparece completamente dife-
renciada doutras partes do coñecemento sobre a natureza coma a bioloxía. Non é de 
estrañar cando boa parte dos conceptos precisos para establecer esas dicotomías se 
están a definir nesa mesma obra. O mesmo pode aplicarse ao resto dos autores clá-
sicos, incluíndo ao propio Tales quen, malia ser frecuentemente idealizado coma 
un precoz materialista, lle dedicou boa parte do seu esforzo ao pensamento sobre a 
orixe e as causas. As súas ideas cítanse, precisamente, na Metafísica de Aristóteles, 
e inclúen a dun deus na natureza coma forza que provoca o cambio na materia, mo-
tivo polo que algúns pensadores posteriores o asociarían ao concepto de enerxía.  
 Dentro desta primitiva e confusa protociencia acadou un gran desenvolvemento 
unha rama que ao longo dos séculos se afianzaría como campo patrimonial da físi-
ca e das matemáticas: o estudo dos corpos celestes. Quizais sexa a nosa asimétrica 
relación cos astros, o contraste entre a súa imperturbable indiferenza ás accións 
humanas fronte á súa gran relevancia para as mareas, o clima, a medida do tempo e 
a navegación, o que os converte nun sistema asociado á divindade. Por outra parte, 
as regularidades astronómicas máis evidentes poden ser descritas de forma rudi-
mentaria e constituír un punto de partida para observacións máis finas. En calquera 
caso, a civilización exipcia contaba con coñecementos astronómicos na época da 
construción das pirámides –terceiro milenio antes da nosa era–; igualmente, temos 
a certeza de que a astronomía babilonia existía no segundo milenio a.C. e, proba-
blemente, se nutrise de observacións sumerias ata dous mil anos máis antigas. Ta-
mén nas culturas orientais se desenvolveu un importante traballo astronómico no 
primeiro milenio a.C.  
 Os resultados destes traballos iniciais, deixando de lado todo aquilo que hoxe 
poríamos baixo o epígrafe de “astroloxía”, foron catálogos estelares e predicións de 
diversas efemérides: un valioso conxunto de datos ás veces moi precisos. É discu-
tible que, desde unha perspectiva moderna, se poidan considerar en si mesmos 
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constitutivos de ciencia física en ausencia dun marco sistematizado. Foron, porén, 
os piares de propostas tan ambiciosas coma o modelo xeocéntrico de Ptolomeo, e 
de razoamentos máis particulares coma a afirmación de Aristóteles de que o Sol é 
máis grande cá Terra e que as “estrelas fixas” se atopan moito máis lonxe do noso 
planeta có Sol. 
 As ideas aristotélicas sobre o movemento baséanse nos famosos catro elementos 
–terra, aire, lume e auga–: a composición nestes elementos dun obxecto determina 
a tendencia do seu movemento natural, e o seu peso, unido á necesidade de despra-
zar a materia ao seu paso, limita a velocidade máxima que pode alcanzar. O ele-
mento terra tende ao centro do universo, mentres que o elemento lume foxe del. 
Deste principio dedúcese que o planeta Terra se atopa no centro do cosmos. Aristó-
teles defende, ademais, un número axustable de esferas concéntricas arredor das 
que se transportan os astros en perfecto movemento circular; para cada unha das 
esferas postúlase a existencia dunha causa última do movemento. Para lograr a 
consistencia faise necesario introducir o éter como constituínte dos astros para sal-
var o feito de que estes non seguen a tendencia ao movemento dos catro elementos. 
Da mesma premisa sobre a tendencia do elemento terra extráese que a caída libre é 
un movemento a velocidade uniforme, e que esta velocidade é, a igualdade de 
composicións, proporcional á masa dos corpos. Estas dúas conclusións, facilmente 
refutables na experiencia diaria, terían que esperar ata o s. XVI para ser aceptadas 
coma refutadas –mediante os experimentos de Galileo Galilei e de Simon Stevin–, 
o cal fala moito da autoridade que se lle chegou a conceder a Aristóteles. 
 A modesta discusión das ideas aristotélicas nos parágrafos anteriores pretende 
esbozar a forma de facer física no mundo clásico, pero nin moito menos esgota o 
seu contido conceptual. Os pensadores gregos coñecían a tridimensionalidade do 
espazo (Anaximandro, s. VI a.C.), contaban con modelos heliocéntricos (Aristarco, 
s. III a.C.) –aínda que tivese máis éxito o xeocéntrico–, especularon coa idea de 
que a materia estivese composta por átomos (Demócrito, s. V a.C.), foron capaces 
de medir aproximadamente a circunferencia da Terra e a súa distancia á Lúa e ao 
Sol (Eratóstenes, s. III a.C.) e desenvolveron os elementos da estática de corpos só-
lidos e de fluídos (Arquímedes, s. III a. C.), sen entrar sequera nos seus amplos co-
ñecementos de xeometría e teoría de números que, aínda que puramente matemáti-
cos, foron moi útiles á física contemporánea e posterior. 
 No período de dominio sobre Europa do Imperio Romano de Occidente, o ritmo 
de evolución do que hoxe coñeceríamos coma ciencia básica foi moi inferior ao 
experimentado no cumio da Grecia clásica, quizais pola maior énfase na enxeñaría 
e na arquitectura proveniente da observación da ciencia desde unha perspectiva 
económica. Coa caída deste Imperio, a Idade Media trouxo ao noso continente, 
xunto coa perda de parte do coñecemento clásico, unha visión relixiosa da expe-
riencia humana que resultou terreo fértil para a aceptación de argumentos de auto-
ridade e para practicamente abandonar a busca da verdade por métodos empíricos e 
experimentais.  
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 China, allea a estes cambios, tivo un ritmo de desenvolvemento tecnolóxico  
maior que Europa durante o primeiro milenio da nosa era e foi fogar de notables 
pensadores nos campos da matemática e da astronomía, pero foi incapaz de cons-
truír un corpus coherente de coñecemento científico por carecer dun marco meto-
doloxico axeitado (Needham, 1986). Igualmente, son moi destacables os avances 
matemáticos na India, algúns dos cales se adiantaron en séculos ao desenvolvemen-
to do cálculo en occidente. Xeograficamente situado entre a cultura oriental e Eu-
ropa, o mundo islámico coñeceu un progresivo florecemento cultural durante a 
Idade Media tras a súa aparición no s. VII. Aos pensadores islámicos débeselles a 
conservación de parte das obras do período clásico, a importación de coñecemento 
da India e moitos avances na física, na química e na medicina neste intervalo tem-
poral. 
 De todo o citado nos parágrafos anteriores limitarémonos a extraer unha peque-
na lista de contribucións, no período entre a Grecia clásica e o Renacemento, que 
se poderían encaixar dentro da física ou que lle proporcionaron a esta ferramentas 
de estudo. Por exemplo, Xoán de Alexandría –Xoán Filópono– foi no s. VI un dos 
máis importantes propoñentes do empirismo dentro da era cristiá. Nos seus comen-
tarios sobre a obra de Aristóteles pon en evidencia mediante a observación os erros 
deste no tocante á caída libre, e introduce unha forma primitiva do principio de 
inercia. As súas ideas foron retomadas en Francia nos séculos XIII e XIV por Pe-
trus Olivi e por Jean Buridan. Tamén en Francia, Xoán Escoto Eríxena suxeriu un 
modelo heliocéntrico a mediados do s. X.  
 Por outra banda, realizáronse algúns traballos teóricos sobre óptica –coma os do 
xa citado Buridan– e creáronse diversos instrumentos baseados en lentes dos que 
podemos tomar coma representativa a lupa de Roger Bacon (s. XIII). Estes peque-
nos avances en óptica en Europa son completamente tributarios dos monumentais 
traballos do considerado pai da disciplina: Ibn Sahl (Persia, s. X), que desenvolveu 
a lei da refracción e estudou matematicamente as lentes e as súas aberracións, e de 
Alhacén (Exipto, séculos X e XI) quen chegou a un modelo da visión humana e 
aplicou a óptica á astrofísica co seu tratamento da reflexión difusa na Lúa. Alhacén 
realizou contribucións a moitos campos dentro e fóra da física, sendo quizais a 
primeira persoa en concibir a gravidade coma proveniente de interaccións entre os 
obxectos (Saliba, 2007).  
 Outros físicos relevantes dentro do mundo islámico deste período foron Avice-
na (Persia, s. X) que, aínda que máis coñecido polas súas achegas á medicina, tra-
ballou en aspectos teóricos sobre o movemento, a luz e a calor; e o cordobés Ibn al-
Sammak (s. XI), co seu cálculo da altura da atmosfera. É imprescindible mencionar 
tamén a al-Khwarizmi, pai da álxebra e dos números arábigos, pola súa contribu-
ción metodolóxica.  
 Outro capítulo interesante é o dos instrumentos de medida, coma o compás 
magnético (de orixe chinesa), o reloxo de Su Song (China, s. X) e o higrómetro de 
Nicolás de Cusa (Alemaña, s. XV). 
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 A visión predominante do mundo natural durante a Idade Media en Europa e no 
mundo islámico non era reducionista, senón enmarcada no todo do propósito divi-
no. Algo semellante ocorre na tradición chinesa, coa idea do Tao ou fluxo do uni-
verso. A evolución cara ao reducionismo foi da man da marcha cara ao realismo e 
o empirismo.  
 Sen esquecer os precursores, coma Xoán de Alexandría, destacan dous nomes 
propios na renovación epistemolóxica: Alhacén e Guillermo de Occam. O primeiro 
fundou a súa óptica en traballos experimentais e foi furibundo nas súas abondosas 
críticas a Ptolomeo por impoñer apriorismos coma a perfección do movemento cir-
cular e polo seu uso de conxecturas en troques de observacións. Máis en xeral, ar-
gumentou explicitamente que, posto que ningún sabio do pasado se pode conside-
rar libre de erro, o argumento de autoridade carece de valor fronte ao experimento, 
e ridiculizou aos que crían acriticamente neste tipo de razoamento. Polo que res-
pecta a Guillermo de Occam (Inglaterra, séculos XIII e XIV), defendeu a existencia 
exclusivamente do individual fronte ao universal (Gilson, 1985), unha postura cla-
ramente reducionista. Ademais, empregou –aínda que non inventou– o principio da 
parsimonia intelectual, que hoxe coñecemos coma “navalla de Occam”, en contra 
da introdución de hipóteses innecesarias. A aplicación conxunta destas dúas ideas 
favorece as explicacións próximas á experiencia. 

3. O RENACEMENTO 
 O Renacemento é a ponte entre a Idade Media e a Idade Moderna. Neste perío-
do unha serie de factores políticos conxugáronse para xerar en Italia o clima preci-
so para a aparición do xerme dun rexurdimento cultural que, con outro conxunto de 
causas, que inclúen a invención da imprenta e o reformismo relixioso, permitiron 
que este movemento se afianzase, se retroalimentase positivamente e se espallase 
de forma acelerada. 
 A ciencia, como forma de pensamento humano, non foi allea ao Renacemento, 
pero si se pode identificar un desfase no seu desenvolvemento con respecto ao das 
artes. De feito, durante o s. XV produciuse unha revalorización das ideas de Aristó-
teles fronte a outras máis avanzadas, de xeito que o “renacemento científico” tería 
que agardar ata o s. XVI, malia que non se pode ignorar a contribución das ideas do 
primeiro humanismo co seu rexeitamento da autoridade e coa valorización do ho-
me e a súa experiencia en detrimento da divindade.  
 Un criterio habitual é tomar como data de comezo da revolución científica o ano 
1543, coa publicación do De Revolutionibus Orbium, de Nicolás Copérnico, onde 
se propón un modelo no que o Sol é o centro do universo, pero mantendo a idea da 
existencia de esferas celestes. Cómpre poñer en perspectiva o significado da obra 
de Copérnico: aínda que foi popular no seu tempo (Gingerich, 2004), as pequenas 
vantaxes que presentaba o modelo copernicano non foron suficientes para superar a 
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inercia do ptolemaico, e os seus contemporáneos non pasaron por alto o axuste do 
seus parámetros á fenomenoloxía e a falta dunha explicación subxacente. 
 No ano 1564 nace Galileo Galilei, probablemente o personaxe co que máis se 
identifica o renacemento científico na cultura popular. As achegas á física de Gali-
leo son innegables tanto no eido metodolóxico –coa súa defensa das formulacións 
matemáticas– coma no do contido –cos seus experimentos sobre a caída libre e o 
movemento pendular, as súas coidadosas observacións astronómicas e as súas teo-
rías da caída libre e da relatividade no movemento dos corpos–. Tamén son de si-
nalar os instrumentos de observación que deseñou, sendo un dos pioneiros na cons-
trución de microscopios e telescopios baseados en lentes. O gran fracaso de Galileo 
residiu no seu exceso de celo na defensa do modelo heliocéntrico, xa que a proba 
que propuxo para apoiala –unha teoría das mareas– era trivialmente demostrable 
coma falsa. Galileo puxo as súas ideas por diante da experiencia e isto, unido a 
unha incuestionable falta de tacto na súa presentación por escrito, conduciuno a 
perder os poderosos amigos que o apoiaran ata o momento e a ter ben coñecidos 
problemas coa Inquisición. Debe terse en conta que a investigación a Galileo co-
meza no ano 1611 e que a Igrexa aceptara xa no ano 1610 o sistema de Tycho Bra-
he, que admitía que os planetas xiraban en torno ao Sol, pero seguía a considerar 
que este orbitaba, á súa vez, á Terra. O sistema de Brahe era capaz de explicar tan-
to as súas propias observacións coma as de Galileo, polo que era cientificamente 
satisfactorio no momento.  
 De xeito algo curioso, fora un discípulo de Tycho Brahe –Johannes Kepler– 
quen coa publicación no ano 1609 da súa Astronomía Nova xa tiña naquel momen-
to posta unha das pedras que desbancarían definitivamente o modelo xeocéntrico, o 
modelo de órbitas elípticas para os planetas, co Sol nun dos focos, e as súas outras 
dúas leis do movemento planetario. Kepler foi, ademais, pioneiro na introdución da 
física na astronomía ao relacionar este movemento dos planetas cunha forza exer-
cida polo Sol. Esta forza tería orixe magnética, de acordo coas hipóteses do antes 
mencionado Simon Stevin. 
 Igualmente a cabalo entre os séculos XVI e XVII se desenvolveu a vida do in-
glés Francis Bacon, peza clave no desenvolvemento do método científico. Bacon 
puxo en palabras, no seu Novum Organum, un propósito para a ciencia: dominar a 
natureza obedecéndoa. Así mesmo, describiu en detalle un método esencialmente 
indutivo para chegar ao coñecemento a partir da acumulación de datos, e empregou 
a súa influencia política para difundilo a través da educación (Wormald, 1993). A 
promoción política da ciencia fai que se considere a Francis Bacon unha das in-
fluencias clave detrás da creación da Royal Society no ano 1660, malia que a súa 
morte foi moi anterior –no ano 1626–. A influencia desa organización no avance 
científico en séculos posteriores sería inmensa. 
 A última gran figura sobre a que se fará fincapé nesta sección é a de René Des-
cartes (1596-1650). A súa obra é extremadamente reducionista en todos os aspec-
tos: desde a concepción das ciencias coma derivadas dun número limitado de disci-
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plinas fundamentais hasta á súa célebre descrición mecanicista dos animais coma 
compostos por pezas. Así e todo, este filósofo non foi capaz de eliminar a Deus da 
súa “proba” da existencia dunha realidade externa a el mesmo. Ademais de produ-
cir estas e moitas outras influentes ideas filosóficas, Descartes fixo achegas concre-
tas no campo das matemáticas, moi salientablemente a conexión da álxebra e da 
xeometría. Os seus métodos matemáticos e as súas incompletas ideas sobre a di-
námica dos corpos son predecesores directos da mecánica newtoniana. 
 Finalmente, cómpre contar que no s. XVII tamén renace a teoría atómica, nunha 
forma tibia coñecida coma “corpuscularismo”, ao tempo que comeza a distinguirse 
a química científica da alquimia. Son autores destacados o propio Descartes, Da-
niel Sennert e Robert Boyle. A análise da materia en termos dos seus compoñentes 
fundamentais, que se irían redefinindo ao longo do tempo, foi outra produtiva fe-
rramenta de tipo reducionista. 

4. NEWTON E A MECÁNICA CLÁSICA 
 Segundo diversas enquisas, Isaac Newton (1642-1727) está valorado coma o 
meirande científico da historia humana. Non é pequena fazaña para un home que 
dedicou a maior parte da súa obra a disciplinas tan pouco científicas coma a alqui-
mia e a esexese bíblica –aínda que é igualmente certo que a principal ocupación 
dalgúns astrónomos dos que se falaba na sección previa adoitaba ser a elaboración 
de cartas astrolóxicas– e fala moito da súa brillantez. 
 Na época de Newton a simplicidade do modelo kepleriano xa suscitara o intere-
se de moitas persoas, e tanto no continente coma en Gran Bretaña había persoas in-
teresadas en achar unha relación cuantitativa entre a forza de atracción do Sol sobre 
os planetas –se existía tal fenómeno– e as órbitas destes.  
 Unha desas persoas era o astrónomo Edmond Halley, que levou o problema a 
oídos de Isaac Newton, residente no Trinity College de Cambridge. Para a súa sor-
presa, a resposta de Newton foi que xa resolvera o problema había anos e que tiña a 
solución gardada nun caixón. Da elaboración desa solución xurdiron os Philosop-
hiæ Naturalis Principia Mathematica de Newton, publicados no ano 1687. Neles 
introduce o efecto dunha forza de atracción entre corpos inversamente proporcional 
ao cadrado da distancia, e formula as súas tres leis da mecánica: a lei de inercia, a 
relación entre forza e cantidade de movemento e a lei de acción e reacción. Ade-
mais, trátanse moitos outros problemas polos que é menos recoñecido, coma son o 
movemento baixo o efecto doutros tipos de forzas centrais, a equivalencia da atrac-
ción gravitatoria dun corpo esfericamente simétrico coa dun punto situado no seu 
centro que concentrase toda a súa masa, o movemento en medios con rozamento, a 
estática de fluídos, as mareas ou a precesión dos equinoccios. 
 Mesmo nunha análise contemporánea a Newton, os Principia carecen de rigor 
en moitos puntos, e o autor foi tachado (Guicciardini, 2011) de “home que escribiu 
un libro que non entenden nin el nin ningunha outra persoa”. Parte dos erros e 
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confusións proveñen da insistencia de Newton en non empregar a forma simbólica 
do cálculo infinitesimal desenvolvida de forma independente por el mesmo e por 
Leibniz na Europa continental. Os seus motivos eran dous: en primeiro lugar, era 
consciente da falta dunha base matemática rigorosa para os procesos de paso ao lí-
mite, que só se remataría no s. XIX co traballo de Weierstrass e Cauchy; y en se-
gundo lugar, Newton sentía unha grande admiración pola elegancia das demostra-
cións dos pensadores clásicos coma Euclides, e aspiraba a recuperar os seus méto-
dos, que consideraba perdidos.  
 Porén, hoxe non cabe dúbida de que Newton chegou a moitos resultados por 
métodos analíticos –que coñecía e valoraba pola obra de Descartes, coa que tivo 
contacto xa na súa xuventude– e que só buscou a proba xeométrica a posteriori. O 
resultado apŕeciase mesmo na presentación final contida nos Principia, onde se 
mesturan nocións de matemática discreta e continua, contribuíndo á confusión. 
 Fóra de cuestións metodolóxicas, a xeneralidade das conclusións da obra de 
Newton era impresionante, comezando pola súa unificación da dinámica dos astros 
e dos sistemas terreais baixo un conxunto de leis sinxelas aplicadas con procede-
mentos matemáticos potentes. O “sistema do mundo” máis estreitamente asociado 
á divindade podía quedar contido nunha liña. As explicacións de Newton asentaron 
definitivamente o sistema heliocéntrico e foron moi ben acollidas polas novas xe-
racións, pero non contentaron a todos. Asumindo unha acción a distancia entre cor-
pos, o marco mecánico newtoniano oponse ao mecanicismo cartesiano, onde todos 
os movementos son imprimidos aos corpos por invisibles partículas que se moven 
en torno a vórtices igualmente indetectables. Newton ataca esta teoría explicita-
mente e é atacado, á súa vez, polos cartesianos, que consideran a súa mecánica in-
completa ao non dar razón da orixe da forza gravitatoria.  
 Neste sentido, a obra de Newton é o último paso filosófico cara a unha concep-
ción moderna da ciencia baseada na experiencia. Coma el mesmo proclama nun 
ensaio engadido á segunda edición dos Principia, é suficiente con que a teoría ex-
plique as observacións, quedando calquera hipótese adicional coma innecesaria e 
contraproducente, na liña do pensamento de Occam e de Bacon. Cómpre destacar 
que a aspiración aberta pola mecánica newtoniana de poder explicar todos os fe-
nómenos terreais e celestiais coma resultantes da interacción por pares entre os 
corpos implicados é practicamente a cúspide do reducionismo, superando con moi-
to, neste sentido, mesmo as ideas de Descartes. 
 Sen que importen os prexuízos de Newton a este respecto, a formulación analí-
tica do cálculo, malia carecer por entón de rigor, era xa moito máis sinxela de ma-
nexar e comunicar cós seus métodos xeométricos. Non é de estrañar, polo tanto, 
que no continente europeo moitos novos científicos, impresionados coa mecánica 
newtoniana, se esforzasen en traducila á linguaxe que Leibniz e os seus destacados 
discípulos –como, por exemplo, Johann Bernouilli– se preocuparan de difundir to-
do o posible. Discípulo de Bernouilli foi, á súa vez, o que hoxe é considerado o ma-
temático máis prolífico da historia: Leonhard Euler. Un feito pouco coñecido é que a 



Carrete, J. Posibilidade, necesidade e tratamento... 

Revista Galega de Economía, vol. 21, núm. 1 (xuño 2012), pp. 213-242 
ISSN 1132-2799 

225 

el se lle debe a formulación das leis de Newton que se pode atopar hoxe en libros 
de texto de todos os niveis, identificable pola expresión amF ��

 � . 
 Debido ás vantaxes destes métodos alxébricos e ás achegas das grandes mentes 
matemáticas do s. XIX, o cálculo diferencial sistematizouse e xeneralizouse –os 
pioneiros tiñan que desenvolver os seus propios métodos de integración ad hoc– e 
o estudo da mecánica resultou un campo fértil para a súa aplicación, polo que se 
desenvolveu en extensión e en profundidade. O sistema de coordenadas cartesianas 
fora crucial para a matematización do pensamento científico en termos alxébricos, 
pero non resultaba apropiado para moitos problemas nos que o movemento está su-
xeito a ligaduras –como, por exemplo, cando o corpo obxecto de estudo debe mo-
verse sobre unha superficie– que pola súa xeometría se adaptan mal á linguaxe de 
rectas e planos natural na xeometría cartesiana. Nestes casos, só a introdución du-
nha serie de forzas de ligadura incómodas, de complicado significado físico e de 
moi difícil formulación a priori permite empregar a formulación newtoniana da 
mecánica.  
 Por este motivo desenvolvéronse reformulacións da mecánica nas que a posi-
ción dunha partícula pode expresarse en termos de variables elixidas moito máis 
arbitrariamente, chamadas coordenadas xeneralizadas. As máis coñecidas hoxe de 
entre estas reformulacións son a de Lagrange e a de Hamilton. A segunda delas su-
pón un novo grao de abstracción ao concederlles ás magnitudes físicas denomina-
das momentos un protagonismo equivalente ao das coordenadas. Os momentos mi-
den o efecto na dinámica dunha partícula de modificacións na ratio de evolución 
temporal dunha das súas coordenadas xeneralizadas, e supoñen unha matematiza-
ción rigorosa e xeral da vella idea de ímpeto de Xoán de Alexandría. O exemplo 
máis inmediato é o momento lineal, proporcional á velocidade da partícula.  
 Estas abstraccións abríronlle a porta á comprensión da mecánica en termos de 
propiedades xerais de invariancia ou simetría dos problemas, así como á súa deri-
vación a partir dun principio de mínima acción de aplicabilidade moi ampla. Á par 
destes avances metodolóxicos e conceptuais, a extensión da mecánica newtoniana 
aos máis variados sistemas deu lugar á teoría do sólido ríxido, á dinámica de fluí-
dos e á teoría da elasticidade –asociadas con Daniel Bernouilli, fillo de Johann–, e 
máis en xeral ao estudo da dinámica de campos e medios continuos así como, por 
suposto, ao perfeccionamento da comprensión dos fenómenos astronómicos. 
 O corpus de coñecemento resultante coñécese hoxe como mecánica clásica, e 
no seu tempo recibiu tamén as denominacións de mecánica racional ou mecánica 
analítica. Quizais sexa esta última a que máis claramente exprese o seu compoñen-
te reducionista. A investigación en temas de mecánica clásica continuou con inten-
sidade en todo o s. XIX con autores tan destacados coma Henri Poincaré (1854-     
-1912) e nunha forma máis abstracta mesmo no s. XX con resultados coma o teo-
rema de Noether (1915), pero as súas características definitorias estaban claras ao 
final do s. XVIII. Entre elas podemos identificar as que se apuntaban na introdu-
ción a este traballo: 
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� Reducionismo: a gravitación newtoniana está formulada en termos de interaccións 
entre pares de corpos. O mesmo ocorre con outras forzas introducidas posterior-
mente, coma a forza entre cargas eléctricas descrita por Charles-Augustin de 
Coulomb no ano 1784. Nisto están presentes dous graos de descomposición analí-
tica do problema da evolución temporal dun sistema: en primeiro lugar, poden 
considerarse os seus constituíntes un a un e calcular o efecto do resto sobre eles; 
e, en segundo lugar, este efecto pode descompoñerse, á súa vez, en contribucións 
individuais do resto de compoñentes. Mesmo cando hai que renunciar a este se-
gundo paso pola conveniencia de introducir rozamento cun medio, segue a ser 
certo que calquera comportamento dun sistema mecano-clásico xorde dos seus 
compoñentes individuais.  
Para completar a imaxe reducionista, leis coma a da gravitación conteñen tamén 
un elemento importante de homoxeneidade, ao considerar todos os corpos do 
universo compostos de materia con masa e interactuando mediante a mesma lei. 
A unidade da materia tiña unha longa tradición no pensamento occidental desde 
Tales, e foi unha das ideas filosóficas centrais de Leibniz, para quen todo o uni-
verso está formado por un único tipo de compoñente –a mónada–, nunha postura 
extremadamente reducionista. Este radicalismo non foi compartido polos seus 
descendentes intelectuais Johann Bernouilli e Leonhard Euler (Arana, 1991) de-
bido ás súas ramificacións no eido relixioso –Euler opúxose ferozmente ao ateís-
mo–, pero sen consecuencias para a teoría física. Cómpre aclarar, así e todo, que 
as mónadas de Leibniz son compoñentes infinitesimais, o que converte a súa pos-
tura en antiatomística, é dicir, oposta á idea dunha estrutura discreta da materia. A 
mecánica clásica en si mesma nin esixe nin exclúe esa posibilidade. 

� Determinismo: en calquera da súas formulacións, a mecánica clásica reduce o es-
tudo do movemento á solución dun conxunto de ecuacións diferenciais de primei-
ro ou segundo grao. Como consecuencia, o coñecemento das coordenadas e mo-
mentos dun sistema nun instante de tempo –un conxunto de posicións e velocida-
des no caso cartesiano– permite determinar, se se dispón dunha capacidade calcu-
lística á altura do problema, o valor destas magnitudes en calquera outro momen-
to. Levando esta idea ao extremo, o estado actual do universo determina comple-
tamente o seu futuro e é testemuña perfecta do seu pasado, sen deixar lugar para a 
liberdade ou o azar. 
Pola relevancia destas ideas no contexto deste traballo, pode ser oportuno intro-
ducir algunha breve matización do aparente determinismo absoluto da mecánica 
clásica. Nos propios Principia introdúcese o problema do estudo do movemento 
de tres corpos en interacción gravitatoria nalgúns casos moi particulares. Estudos 
posteriores, que culminarían nos de Poincaré cara a finais do s. XIX, amosaron 
que en xeral este problema mostra unha sensibilidade extrema ás condicións ini-
ciais: algunhas das súas traxectorias son inestables no sentido de que unha pertur-
bación arbitrariamente minúscula DX sobre o estado X do sistema é amplificada 
durante a súa evolución temporal, de modo que a posición do sistema –partindo 
dunhas condicións iniciais X+DX– se afasta de xeito exponencial co paso do tem-
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po da predicible partindo de X. Nesas circunstancias, calquera cálculo da traxec-
toria ten unha validez temporal sumamente limitada, a menos que se basee nun 
coñecemento perfectamente preciso das condicións iniciais, cousa que é impen-
sable na práctica.  
Unha segunda excepción ao determinismo provén do tratamento das colisións no 
formalismo newtoniano, xa que este non lle proporciona unha solución única ao 
problema cando hai tres ou máis corpos implicados. Finalmente, o feito de que na 
mecánica clásica non exista unha cota superior para as velocidades permite solu-
cións nas que un corpo escapa ao infinito nun tempo finito e, dada a reversibili-
dade temporal das ecuacións implicadas, permite tamén a aparición dun corpo 
desde o infinito. Pódense formular exemplos para un sistema de só cinco corpos 
interactuando mediante forzas gravitatorias (Xia, 1992). Nestas construcións nas 
que unha partícula aparece no universo nun instante de tempo dado é, por defini-
ción, imposible predicir a súa aparición a partir da información sobre o estado do 
universo antes dese instante, xa que ata ese momento partícula e universo eran 
independentes. 

� Obxectividade: unha consecuencia do determinismo que cómpre salientar é a re-
petibilidade dun experimento ou unha observación entre diferentes individuos, se 
as condicións iniciais son as mesmas. No marco da mecánica clásica, onde queda 
excluído o azar, a subxectividade só pode proceder do erro na inclusión de todos 
os factores relevantes para o problema. Newton postula espazo e tempo absolutos 
nos seus Principia, unha asunción demasiado forte que foi intensamente criticada 
polos seus contemporáneos. Esta hipótese é innecesaria para garantir a obxectivi-
dade, pois Galileo xa discutira as transformacións das magnitudes dinámicas en-
tre dous observadores en diferentes sistemas de referencia, i.e., en distinto punto e 
con movemento relativo entre eles. 

� Causalidade: nun marco en que o cambio no estado dunha parte dun sistema físi-
co se considera inducido por forzas exercidas por outra das súas partes e estas se 
determinan a partir do estado do propio sistema, todo cambio no estado de mo-
vemento dun obxecto ten como causa a acción doutro sobre el. Por outra banda, a 
secuencia temporal dos acontecementos é independente do observador, segundo 
as transformacións de Galileo. 

5. O XERME DO CAMBIO NO SÉCULO XIX 
Os traballos en mecánica clásica non esgotan, nin moito menos, o avance en fí-

sica ocorrido no s. XIX. Non se pode pasar por este período sen destacar o desen-
volvemento da electrodinámica clásica, isto é, o estudo dos fenómenos físicos que 
involucran cargas e correntes eléctricas. Os máis simples destes fenómenos foron 
observados empiricamente na antigüidade, pero o comezo do seu tratamento cientí-
fico está nos traballos experimentais de Henry Cavendish e de Charles-Augustin de 
Coulomb na segunda metade do s. XVIII. Múltiples contribucións durante o s. XIX 
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de científicos coma Hans Christian Oersted, André-Marie Ampère, Karl Friedich 
Gauss e Michael Faraday levaron, finalmente, á revolucionaria síntese por parte de 
James Clerk Maxwell, en torno ao ano 1860, das ecuacións que levan o seu nome, 
orixinalmente en número de vinte, pero reducidas a catro na versión corrente na ac-
tualidade.  
 As ecuacións de Maxwell describen o cambio no espazo e no tempo de dous 
campos vectoriais –é dicir, magnitudes con módulo, dirección e sentido definidas 
en cada punto e en cada instante– denominados campo eléctrico � �E

�
 e campo mag-

nético � �B
�

. As fontes destes campos son as cargas e correntes eléctricas pero, ade-
mais, unha variación no tempo do campo eléctrico nun punto leva asociado un 
cambio na derivada do campo magnético e viceversa, de xeito que � �E

�
 e � �B

�
 ac-

túan coma fontes un do outro. O sistema complétase coa expresión da coñecida 
coma forza de Lorentz, que permite calcular a forza sobre as cargas debida aos 
campos eléctrico e magnético. 
 No plano formal, as ecuacións de Maxwell están enteiramente aliñadas coa me-
cánica clásica: trátase dunha descrición completamente cuantitativa en termos dun 
conxunto de ecuacións diferenciais en derivadas parciais semellantes ás que rexen 
a dinámica dos fluídos e outros medios continuos, e que a priori pódense solucio-
nar dadas unhas condicións iniciais e de contorna axeitadas, cando menos mentres 
non se introduzan complicacións asociadas á resposta dos materiais aos campos. 
Por outra banda, � �E

�
 e � �B

�
 actúan sobre os corpos a través dunha forza coma a do 

formalismo newtoniano e que se relaciona cunha propiedade da materia –a carga 
eléctrica– análoga á masa gravitatoria, excepto no feito de que se presenta en dúas 
variedades: signos positivo ou negativo. Na electrodinámica clásica consérvanse as 
calidades de causalidade e determinismo.  
 Con todo, deste formalismo derívase unha perda do protagonismo da materia no 
conxunto da física, un xiro conceptual de grande importancia que cómpre non pa-
sar por alto. En efecto, o acoplamento entre os campos eléctrico e magnético na   
teoría de Maxwell permite a propagación destes campos no espazo e no tempo sen 
necesidade de cargas e correntes eléctricas, o que en certo modo os dota dunha in-
dependencia das súas fontes materiais. Estes fenómenos de propagación –as ondas 
electromagnéticas– foron preditos polo propio Maxwell e confirmados experimen-
talmente por Heinrich Rudolph Hertz no ano 1885. A luz identificouse coma un ca-
so particular de onda electromagnética, co que a teoría conseguía un grande éxito 
ao integrar os fenómenos magnéticos, os eléctricos e os ópticos.  
 Outro argumento moi forte a favor da realidade dos campos é a súa capacidade 
de realizar traballo sobre as cargas. De feito, a electrodinámica clásica permite de-
finir unha enerxía proporcional aos cadrados dos módulos de � �E

�
 e � �B

�
 cun moi 

claro sentido local –é dicir, hai unha densidade de enerxía en cada punto– e deducir 
consecuencias sobre o seu transporte.  
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 En síntese, hai enerxía almacenada no campo electromagnético, mesmo no ba-
leiro, e as ondas electromagnéticas transportan enerxía a unha velocidade finita. A 
enerxía, que tamén figuraba prominentemente nas formulacións máis abstractas da 
dinámica coma a de Hamilton, toma así protagonismo coma poderoso concepto 
unificador na física. A acción instantánea a distancia entre corpos materiais da obra 
de Newton deixa paso a campos que enchen o espazo. Neste cambio débese desta-
car a pioneira contribución de Faraday coa invención das liñas de forza. 
 A aceptación da nova noción do baleiro non estivo libre de dificultades, e qui-
zais a maior delas foi a predición, contida nas ecuacións de Maxwell, de que a ve-
locidade das ondas electromagnéticas –a velocidade da luz– no baleiro é indepen-
dente da do observador. Esta predición contradicía a experiencia cotiá sobre as 
transformacións de velocidade, formalizada por Galileo: certamente a velocidade 
dun tren non é a mesma medida por unha persoa que o agarda na plataforma que 
por outra que vai montada noutro tren viaxando en sentido contrario.  
 Para rodear este problema e ao mesmo tempo evitar a dificultade conceptual de 
asignar unha densidade de enerxía ao baleiro, varios científicos especularon cunha 
solución conservadora que consistía en rescatar unha idea orixinaria das teorías on-
dulatorias da luz anteriores mesmo a Newton. Tratábase do éter lumínico, unha sor-
te de medio fluído ou elástico que enchería o espazo e permitiría a propagación da 
luz de xeito similar a como os fluídos convencionais permiten a propagación das 
ondas mecánicas coma o son. Baixo a hipótese da existencia do éter, as ecuacións 
de Maxwell só serían correctas nun sistema de referencia en repouso con respecto a 
este. Entón, e dado que a Terra rota e se move a través do espazo, cun experimento 
axeitado debería ser posible medir diferenzas na velocidade da luz que se propaga 
ao longo de dúas direccións perpendiculares na superficie terrestre. Experimentos 
ópticos moi precisos, refinados a partir do realizado no ano 1887 por Albert Mi-
chelson e Edward Morley, foron incapaces de detectar esa diferenza. As propieda-
des que a física coñecida esixía do éter –moi baixa densidade, moi alta rixidez, un 
efecto indetectable sobre o movemento dos corpos e dos astros, etc.– achegábano 
incomodamente á categoría de deus ex machina introducido para salvar un burato 
no guión. Aínda que se idearon modelos para manter o éter mesmo á luz dos resul-
tados de Michelson e Morley, a introdución por parte de Albert Einstein da súa re-
latividade especial nos primeiros anos do s. XX permitiulle á física librarse deste 
lastre. 
 Tamén no s. XIX, movida en boa parte polo estudo das máquinas térmicas da 
Revolución  Industrial,  comeza  a  súa  andaina  a  termodinámica,  rama  da  física 
que se ocupa dos procesos de conversión de enerxía. Esta ciencia toma desde o 
principio un enfoque acorde ao seu obxecto de estudo, e oriéntase á caracterización 
dos sistemas físicos en termos de variables macroscópicas medibles coma a pre-
sión, o volume e a temperatura, e funcións de estado, é dicir, aquelas que dependen 
desas variables e non da historia do sistema. Neste sentido, un concepto absoluta-
mente central é o de equilibrio termodinámico, un estado no que as variables de es-
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tado dun sistema non cambian co tempo e este é, ademais, espacialmente homoxé-
neo.  
 De feito, a termodinámica tradicional trata case exclusivamente con estados de 
equilibrio; os procesos termodinámicos de transición entre dous estados estúdanse 
mediante os chamados procesos cuasiestáticos, o suficientemente lentos para que o 
sistema se manteña arbitrariamente próximo a estados de equilibrio. É o feito de 
que o cambio das variables de estado nun proceso dependa só dos estados inicial e 
final, e non do camiño seguido nel, o que permite explicar con este formalismo os 
efectos de procesos reais. Outras claves son a diferenza entre magnitudes extensi-
vas, que escalan de maneira proporcional ao tamaño do sistema, e intensivas, que 
son independentes del.  
 Nas sínteses modernas, as bases da termodinámica exprésanse como tres leis 
(Callen, 1985), das cales as dúas primeiras proceden do s. XIX.  A primeira lei da 
termodinámica –ou de conservación da enerxía– pódese expresar, prescindindo de 
varios matices, como a afirmación da existencia dunha función de estado: a enerxía 
interna, da que o cambio entre dous estados é igual á suma da enerxía intercambia-
da entre o sistema e a súa contorna en forma de calor e de traballo. O seu desenvol-
vemento requiriu do nada desprezable salto conceptual representado pola acepta-
ción da equivalencia, precisamente, entre calor e traballo mecánico. Téñase en con-
ta que o traballo –ou variación da enerxía debida á modificación de parámetros ex-
tensivos– era un concepto fundamentado na mecánica, mentres que a teoría predo-
minante sostiña que a calor consistía no tránsito dunha substancia –o calórico– que 
se atopaba en gran medida nos obxectos quentes e menos nos fríos. Os coidadosos 
ensaios sobre conversión de enerxía de James Prescott Joule déronlle base experi-
mental á equivalencia calor/traballo, e xunto coas observacións sobre a cor do san-
gue nos trópicos de Julius Robert Mayer remataron por mandar o calórico ao cai-
xón que a historia reserva para as substancias inexistentes con propiedades máxi-
cas, onde se lle uniría unhas décadas despois o éter lumínico. Convencionalmente, 
adoita aceptarse como primeira formulación da primeira lei a de Rudolph Clausius 
do ano 1850 (Truesdell, 1980). 
 A segunda lei da termodinámica admite múltiples formulacións, entre as que 
non resulta trivial mostrar as equivalencias nun texto xeneralista coma este. De   
feito, todas elas arrastran problemas de maior ou menor gravidade que só se po- 
den considerar satisfactoriamente resoltos na proposta axiomática e alxébrica de 
Elliott Lieb e de Jakob Yngvason, publicada no ano 1999; o recente desta data     
dá unha idea da complexidade do asunto. Nesta formulación e nas súas predeceso-      
ras, a segunda lei da termodinámica aparece coma unha limitación ao tránsito en- 
tre estados: en calquera contorna dun estado de equilibrio dun sistema termo-
dinámico –no espazo de todos os seus estados de equilibrio– existen outros que non 
son accesibles sen intercambio de calor. Unha forma menos abstracta é a se-    
guinte: non é posible transferir calor dun foco frío a un quente sen a chegar traba-
llo.  
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 En calquera caso, esta lei permite a construción dunha función de estado exten-
siva coñecida coma entropía, e dun principio extremal segundo o cal o estado de 
equilibrio dun sistema illado é aquel que maximiza a súa entropía. O desenvolve-
mento dun principio deste elevadísimo grao de abstracción e xeneralidade foi con-
tinuo ao longo do s. XIX. A meirande parte do traballo teórico foi realizado de xei-
to moi progresivo por William Thompson –Lord Kelvin– e por Rudolph Clausius, 
quen definiu a entropía no ano 1865, pero cómpre recoñecer o labor do pioneiro 
Sadi Carnot. No seu artigo do ano 1824 “Reflexións sobre a potencia motriz do lu-
me”, Carnot presentou a primeira versión da segunda lei, aínda inscrita dentro da 
teoría do calórico. Neste traballo introdúcese o ideal de proceso reversible, moi im-
portante para a termodinámica posterior. O impacto do desenvolvemento decimo-
nónico da termodinámica é tal que a relación coas máquinas térmicas lastrou en 
certo modo a presentación e as aplicacións desta disciplina en determinados cam-
pos ata tempos moi recentes. 
 Como se aprecia nestes parágrafos, a termodinámica naceu disociada por com-
pleto da mecánica. Como relacionar o comportamento da materia en volume, dos 
sistemas macroscópicos, coas forzas coñecidas pola física?, cales son as causas dos 
procesos termodinámicos?, como poden existir estados de equilibrio nos que a his-
toria dun sistema físico resulta irrelevante, cando a evolución temporal dos consti-
tuíntes dese sistema está gobernada por leis deterministas?, que conexión coa me-
cánica poden ter as nocións de temperatura e de calor? Para darlles resposta a estes 
interrogantes faise preciso incluír un pequeno resumo da evolución do coñecemen-
to sobre a estrutura da materia ata este punto.  
 Xa no ano 55 a.C. Lucrecio, aplicando as ideas atomísticas de Demócrito e dou-
tros, apuntara a hipótese de que os átomos, que serían moi pequenos, se atopaban 
continuamente axitados e colidindo entre eles, e que das distancias entre colisións 
sucesivas xorden as diferenzas, por exemplo, entre sólidos e gases. No s. XVII, 
Pierre Gassendi afondou na explicación cualitativa das transicións de fase supo-
ñendo átomos ríxidos e impenetrables, pero de diferente tamaño. Máis adiante, o 
propio Newton acepta a teoría atómica dos gases no seu Opticks, dicindo que estas 
partículas serían “tan duras como para non deteriorarse nin fraccionarse nunca”. 
O seu contemporáneo Robert Hooke tamén tentou unha aproximación á lei de Boy-
le –proporcionalidade inversa entre volume e presión dun gas ideal a temperatura 
constante– desde o punto de vista das colisións entre átomos. Esta longuísima etapa 
de descricións cualitativas e ideas intuitivas foi superada por Euler, que chegou por 
razoamentos mecánicos a unha ecuación de estado para os gases ideais, e por Da-
niel Bernouilli, que afirmou que “a calor non é máis que movemento atómico”.  
 Durante o s. XIX a teoría cinética, nome baixo o que se agrupa este tipo de 
aproximacións ao comportamento macroscópico da materia baseadas na mecánica 
dun conxunto de moitísimas partículas, sufriría unha certa desaceleración debido 
ao avance da termodinámica que, ademais, ao afondar na fenomenoloxía deste 
comportamento, subiu substancialmente o listón que a teoría cinética debería –e, 
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finalmente, non podería– acadar: era desexable explicar a natureza da temperatura 
e a equivalencia entre calor e traballo, e dar unha interpretación microscópica da 
entropía.  
 Na segunda metade do s. XIX retómase esta empresa da man de científicos tan 
prestixiosos coma Maxwell, quen introduciu a noción de movemento aleatorio nas 
partículas dun gas, pero quen se enfrontou definitivamente a estes problemas foi 
Ludwig Boltzmann, coa súa formulación do segundo principio en termos da teoría 
cinética. Boltzmann considerou a función densidade de moléculas f sobre o espazo 
xeneralizado xerado por todos os valores posibles das 3N coordenadas e os 3N 
momentos dun sistema de N átomos, e a partir dela definiu outra función H coma a 
integral de f·log f en todo ese espazo. Baixo a denominada hipótese de caos mole-
cular, formulou a súa ecuación de transporte para describir a evolución temporal de 
f, e aplicouna para demostrar que H sempre diminúe co tempo a causa das colisións 
moleculares. A partir disto identificou -H coa entropía –salvo constantes–. Ao seu 
traballo opuxéronse dous paradoxos: 
 
� O paradoxo de Lochsmidt: chama a atención sobre a contradición entre unha di-

námica microscópica reversible, descrita polas ecuacións de Newton, e o compor-
tamento irreversible resultante da ecuación de transporte de Boltzmann. Lochs-
midt apuntou que se pode tomar unha traxectoria do sistema que progresa cara a 
menores valores de H e invertela no tempo co resultado doutra traxectoria meca-
nicamente válida que evoluciona cara a maiores valores de H. En consecuencia, a 
hipótese de caos molecular non podía ser lexítima desde o punto de vista da me-
cánica. 

� O paradoxo de Zermello: un sistema mecánico cunha enerxía acoutada necesa-
riamente amosa fenómenos de recorrencia, é dicir, ao cabo de certo tempo pasa 
de novo por unha contorna arbitrariamente pequena do punto de partida. Xa que 
cando isto ocorre todas as magnitudes que o describen son as mesmas que no ins-
tante inicial, non é concibible que os valores de H difiran, polo que H non pode 
diminuír monotonamente durante a evolución temporal. 

 
 Estes paradoxos converteron a ecuación de transporte de Boltzmann –cima da 
teoría cinética– na proba da súa insuficiencia e do fracaso do seu programa, e mo-
veron a este investigador a introducir na teoría física un elemento revolucionario: a 
probabilidade, que rachaba claramente co determinismo. Con isto naceu unha fe-
rramenta moito máis potente que constitúe hoxe a verdadeira ponte entre o micros-
cópico e o macroscópico: a mecánica estatística.  
 En efecto, a observación dun sistema termodinámico lévanos a identificar só 
uns poucos parámetros –volume, presión, temperatura– que subdeterminan o seu 
estado microscópico, é dicir, hai infinidade de estados microscópicos compatibles 
coas observacións macroscópicas. Non cabe preguntarse polo estado preciso do sis-
tema, senón sobre a probabilidade de que este se ache nun estado microscópico 



Carrete, J. Posibilidade, necesidade e tratamento... 

Revista Galega de Economía, vol. 21, núm. 1 (xuño 2012), pp. 213-242 
ISSN 1132-2799 

233 

particular. A entropía é unha función da distribución de probabilidade sobre estes 
estados, e o mesmo Boltzmann publicou a fórmula que a permite calcular para un 
sistema illado: S = kB log W, onde kB é unha constante e W o número de estados mi-
croscópicos nos que o sistema pode estar. O significado da entropía como unha me-
dida do volume do espazo fase no que o sistema pode estar de acordo cos observa-
bles macroscópicos, satisfai a intuición termodinámica do pai do concepto –Clau-
sius–, que a entendía coma un “contido ou potencial de transformación”, paralelo á 
enerxía que é un “contido de traballo”. A temperatura inclúese no formalismo co-
mo a derivada da enerxía interna con respecto á entropía. 
 A física estatística foi xeneralizada a principios do s. XX por Josiah Gibbs para 
poder describir sistemas baixo calquera dos conxuntos de ligaduras habituais na 
termodinámica. Permitiu reproducir os resultados da teoría cinética, conectar a me-
cánica coa termodinámica e mesmo dar confirmación experimental da teoría ató-
mica a través dos celebrados traballos sobre o movemento browniano de Albert 
Einstein no ano 1905. Polo que respecta aos paradoxos de Lochsmidt e Zermello, 
neste marco enténdense que na súa construción interveñen procesos posibles, pero 
tan inconcibiblemente improbables nun sistema de moitas partículas que non teñen 
relevancia para as observacións macroscópicas.  
 Un exemplo moi intuitivo é o dun gas lixeiro que se solta desde unha bombona 
na esquina dun despacho pechado. Como é ben coñecido, o gas tenderá a expandir-
se ata ocupar a totalidade do volume. Malia ser certo que a traxectoria que levaría 
ás partículas de gas a volver á súa configuración inicial e comprimirse espontanea-
mente de novo nunha esquina é mecanicamente posible (Lochsmidt) e que mesmo 
está garantido que deixando pasar un tempo astronómico as partículas pasarían por 
configuracións próximas á inicial onde ocupan pouco volume (Zermello), o núme-
ro de configuracións onde a súa distribución en volume é máis ou menos homoxé-
nea é tan impresionantemente grande que eses sucesos de ínfima probabilidade se 
poden ignorar de cara ao resultado de calquera medida. A estatística dos tempos de 
recorrencia foi estudada a fondo nos séculos XX e XXI confirmando estas ideas 
(Altmann, 2007). 
 Ademais da incursión da aleatoriedade da física, o traballo de Boltzmann sobre 
a entropía contén outro elemento anovador: a división do espazo de todas as posi-
bles coordenadas e momentos do sistema en unidades discretas, con volume finito. 
Esta hipótese levou a Boltzmann a suxerir no ano 1877 que a enerxía dun sistema 
non pode tomar calquera valor, senón que está discretizada ou cuantizada, e é un 
dos precedentes máis claros da mecánica cuántica que se tratará na seguinte sec-
ción. As súas contribucións sitúan a Boltzmann como figura destacada na transi-
ción á física contemporánea.  
 A aparición da física estatística, xunto co desenvolvemento do electromagne-
tismo e os avances na mecánica clásica, permite afirmar que no século XIX se pu-
xeron case todos os piares necesarios para as revolucións que chegarían posterior-
mente. 
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6. A FÍSICA ATA OS NOSOS DÍAS 
 Nos inicios do s. XX entran en escena no mundo da física a teoría da relativida-
de e a mecánica cuántica. A primeira denominación engloba en realidade dúas par-
tes diferenciadas: a relatividade especial e a relatividade xeral, publicadas por Al-
bert Einstein nos anos 1905 e 1915, respectivamente. O conxunto da teoría da rela-
tividade trata coa forma en que miden ou perciben os fenómenos físicos diferentes 
observadores segundo o seu estado de movemento.  
 Na relatividade especial trátase unicamente o caso no que estes observadores se 
atopan en movemento rectilíneo e uniforme –sistemas de referencia inerciais– bai-
xo os postulados de que a física debe ser a mesma para todos eles e de que, de 
acordo coa predición das ecuacións de Maxwell e cos resultados do experimento de 
Michelson e Morley, todos eles deben medir a mesma velocidade da luz. Esta parte 
da relatividade especial corrixe e completa as ideas sobre a relatividade de Galileo, 
coa que coincide a baixas velocidades, e supón un importante cambio sobre a me-
cánica newtoniana. No marco desta teoría aparece unha velocidade límite: a da luz, 
que non é posible acadar ou superar partindo dunha velocidade inferior. O tempo 
deixa de ser absoluto, e mestúrase coas coordenadas espaciais nas transformacións 
entre observadores dando lugar á idea de espazo-tempo tetradimensional. Deste 
xeito, observadores en movemento rectilíneo e uniforme relativo poden medir dife-
rentes intervalos de tempo entre dous sucesos; porén, a causalidade segue a ser ab-
soluta, de maneira que ningún destes observadores medirá un efecto antes cá súa 
causa. As transformacións da relatividade especial fan desaparecer a barreira entre 
masa e enerxía, e permiten explicar a conversión entrambas as dúas, dotando á idea 
de enerxía dun poder unificador aínda maior do pensado no s. XIX.  
 Polo que respecta á relatividade xeral, tal e como indica o seu nome, xeneraliza 
a invariancia –ou, falando nunha linguaxe máis propia, a covarianza– da física a 
observadores en movemento relativo arbitrario e posiblemente acelerado. Ademais, 
engade o principio de equivalencia entre o efecto dun campo gravitatorio e a acele-
ración experimentada por un observador nun sistema de referencia non inercial de 
cara a calquera experimento físico que non mire fóra dese sistema. Einstein ilustrou 
este principio co célebre exemplo, ou experimento mental, dun individuo nun as-
censor pechado: non é posible para el efectuar ningún experimento físico que lle 
permita determinar se se atopa sobre a superficie do planeta Terra, baixo o efecto 
da gravidade que experimentamos diariamente, ou nas profundidades do espazo in-
terestelar, lonxe de calquera masa e baixo o efecto dun foguete que lle proporcio-
nase unha aceleración “cara arriba” equivalente en módulo á da gravidade terrestre. 
A relatividade xeral é, por conseguinte, unha nova teoría sobre a gravidade, que 
xorde como procedente da curvatura do espazo-tempo debida á masa. Non só os 
obxectos masivos son afectados pola gravidade, tamén a propia luz. 
 Coa súa relatividade, Einstein supera e xeneraliza as dúas achegas máis impor-
tantes de Newton: a mecánica clásica e a teoría da gravidade, partindo de postula-
dos sinxelos e elegantes, facendo unha teoría compatible coa electrodinámica e 
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permitindo prescindir do éter. As súas implicacións son moi fondas e a miúdo moi 
pouco intuitivas para seres que formaron o seu sentido común nun mundo no que 
os desprazamentos relativos ocorren a velocidades moito menores cá da luz, pero 
foron comprobadas experimentalmente con grande éxito.  
 A relatividade xeral afástase do reducionismo en varios puntos cruciais, entre os 
que cabe destacar a matización da obxectividade debida á maior complexidade das 
transformacións implicadas, a importancia da xeometría global do espazo-tempo e 
a rotura da causalidade e o determinismo en formas moito máis significativas que 
os rebuscados exemplos permitidos pola mecánica newtoniana (Earman, 1995). As 
ecuacións da relatividade xeral permiten a construción de moitos modelos de espa-
zo-tempo con complicadas propiedades e a existencia de lugares onde o determi-
nismo se rompe completamente. O debate sobre se é razoable impoñer condicións 
adicionais á teoría para evitar as roturas máis drásticas –xustificadas pola súa non 
observación ata o momento– segue aberto. 
 Pola súa banda, a física cuántica naceu xusto antes do cambio de século, no ano 
1900, da man de Max Plank. Considerando que un corpo capaz de absorber calque-
ra radiación –chamado corpo negro– se pode tratar coma un sistema material en 
equilibrio cun campo electromagnético, e que o intercambio de enerxía entrambos 
os dous só pode ter lugar en forma de paquetes ou cuantos de magnitude propor-
cional á frecuencia da radiación, Plank foi capaz de explicar teoricamente algunhas 
características importantes da radiación térmica dos corpos que contradicían a teo-
ría da radiación derivada da electrodinámica clásica. No ano 1905 Einstein aplicou 
a mesma idea nun sentido máis literal para explicar o efecto fotoeléctrico, é dicir, a 
xeración de corrente eléctrica nun metal cando sobre el incide luz da frecuencia 
axeitada. A teoría de Einstein levaba implícita a posibilidade de considerar a luz 
coma realmente composta por cuantos ou paquetes de enerxía que amosarían al-
gunhas propiedades como as que clasicamente se esperarían das partículas.  
 Neste mesmo sentido, durante as primeiras décadas do s. XX apareceron unha 
serie de resultados experimentais que detectaban no mundo atómico comportamen-
tos nas partículas coma os que se observaban nos experimentos de óptica coas on-
das. A súa explicación requiría unha nova formulación da idea de partícula e unha 
teoría específica para a mecánica do mundo microscópico. Esta teoría foi evolucio-
nando desde principios de século a partir de hipóteses particulares máis ou menos 
ad hoc grazas ao traballo de moitos máis científicos coma Louis de Broglie, Erwin 
Schrödinger, Paul Dirac, Wolfgang Pauli, Werner Heisenberg ou Richard Feyn-
man, e rematou por sintetizarse no que hoxe coñecemos coma mecánica cuánti-    
ca –versión non relativista– e teoría cuántica de campos –que integra a relatividade 
especial–.  
 A mecánica cuántica introduce a probabilidade no mesmo núcleo da física, ao 
postular que o estado dun sistema non se describe xa por un conxunto de coordena-
das e momentos, senón por un elemento dun espazo vectorial máis abstracto, e que 
as magnitudes físicas medibles coma as posicións e os momentos se corresponden 
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con operadores lineais nese espazo. No paradigma cuántico existen regras para cal-
cular a probabilidade de que nunha medida se obteña un valor determinado para un 
observable, sen que sexa fisicamente coherente supoñer que antes da medida esa 
magnitude tiña un valor concreto.  
 Por outra banda, as varianzas das distribucións de probabilidade dalgunhas 
magnitudes están relacionadas de forma inversa, de xeito que, por exemplo, canto 
mellor definida estea a posición dunha partícula nun estado determinado, peor o es-
tará a súa velocidade. Estas relacións explican o aparente comportamento ondulato-
rio das partículas, ás que se lles forza a un estado espacialmente deslocalizado ao 
medir as súas propiedades ondulatorias, e reciprocamente o comportamento de tipo 
partícula das ondas e dos campos coma o electromagnético. De feito, os conceptos 
clásicos de onda e de partícula deixan de ter sentido fundamental e quedan coma 
simples aproximacións útiles a determinados estados particulares dos constituíntes 
da realidade.  
 Aínda que a teoría cuántica é determinista no sentido de que permite calcular a 
evolución no tempo da distribución de probabilidade dun observable, rompe co de-
terminismo estrito no sentido da física clásica e coa idea de repetibilidade ao non 
permitir, en xeral, asignarlle un só valor. En moitos sentidos é máis rompedora coa 
linguaxe e cos conceptos da mecánica newtoniana que a relatividade, e xera múlti-
ples cuestións interpretativas e filosóficas nas que se segue a progresar nos nosos 
días. En particular, é aínda incerto o significado da mecánica cuántica na escala 
macroscópica e o papel teórico do observador e dos instrumentos de medida nos 
experimentos na obxectividade e na causalidade, resultando moi problemática, por 
outra parte, a súa conciliación coa relatividade xeral. 
 A combinación do poder explicativo e preditivo do formalismo cuántico nas es-
calas espaciais máis pequenas e dun grande desenvolvemento científico-tecnoló-
xico trouxo consigo a posibilidade de penetrar no átomo para describir os consti-
tuíntes esenciais da materia e as súas interaccións. A primeira partícula subatómi-
ca identificada foi o electrón –no ano 1897–, resultado dos experimentos de Joseph 
John Thompson. O núcleo atómico foi identificado en torno ao ano 1910 por Ernest 
Rutherford, que tamén descubriu o seu constituínte cargado –o protón– no ano 
1917. A partícula neutra que completa a masa do núcleo –o neutrón– foi introdu- 
cida na teoría a partir dos experimentos realizados no ano 1932 por James Chad-
wick.  
 Por outra banda, na década dos anos trinta do pasado século, Enrico Fermi pro-
puxo a forza nuclear débil, unha interacción de moi curto alcance entre determina-
das partículas; e na década dos anos setenta do s. XX desenvolveuse unha teoría 
para a forza nuclear forte, que mantén unido o núcleo superando a repulsión eléc-
trica entre os protóns. Nese momento sabíase xa que protóns e neutróns non son 
partículas elementais, senón que, ao igual que unha plétora de novas partículas que 
se descubriran nos raios cósmicos e en experimentos de alta enerxía, estaban com-
postas por quarks, elementos con carga fraccionaria que interactúan mediante a 
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forza nuclear forte. A sistematización do coñecemento sobre a materia nos anos se-
senta e setenta do pasado século levou ao xurdimento do modelo estándar da física 
de partículas.  
 O modelo estándar contén seis sabores de quarks –up, down, top, bottom, charm 
e strange– e seis leptóns, partículas que non interactúan mediante a interacción for-
te –electrón, muón, tauón e os seus correspondentes neutrinos, partículas cunha 
masa case indetectable–, así coma catro partículas mediadoras ou portadoras das 
interaccións –fotóns para a electromagnética, bosóns Z0 e W� para a débil e gluóns 
para a forte–. A estes hai que engadir o bosón de Higgs, que explicaría por que a 
maioría das partículas teñen masa e, probablemente, se estea agora preto de detec-
tar no LHC do CERN.  
 Este modelo da materia é amplo, explica un inmenso volume de resultados ex-
perimentais –desde a física nuclear ata a cosmoloxía– e resulta internamente con-
sistente, pero non é aínda completo nin plenamente satisfactorio. Unha das máis 
importantes cuestións abertas é a integración no modelo da gravitación, para a que 
non existe unha teoría cuántica aceptable. Por outra banda, moitos especialistas 
opinan que existen demasiados parámetros no modelo estándar e que sería desexa-
ble unha teoría máis fundamental e unificadora. De calquera maneira, este modelo 
contén, certamente, o resultado máis espectacular da aproximación reducionista, ao 
permitir a explicación de vastos campos da realidade en moitas escalas de volume e 
tempo a partir dunhas poucas partículas e interaccións. 
 Tamén partindo do átomo, pero indo en sentido oposto, outro dos desafíos para 
a física no s. XX foi aplicar a teoría cuántica aos conxuntos de átomos, desde as 
moléculas aos sólidos ou aos líquidos. Nestas escalas a única interacción relevante 
é a electromagnética, e matematicamente o problema redúcese á solución da cha-
mada ecuación de Schrödinger para o estado cuántico dun conxunto de electróns en 
interacción. Por desgraza, os acoplamentos entre eles son o suficientemente com-
plexos para converter a solución directa en intratable, polo que se requiriron méto-
dos aproximados.  
 A primeira aproximación útil –pero precaria– débese a Douglas Hartree e a 
Vladimir Fock, e foi desenvolvida nas décadas dos anos vinte e trinta do pasado 
século, dando orixe a unha serie de métodos que hoxe se agrupan baixo o nome de 
química cuántica. A súa precisión é moi elevada, de xeito que permite explicar moi 
axeitadamente resultados experimentais da física molecular, pero o número de 
átomos que permite tratar é pequeno, o que impón límites a esta aproximación 
completamente reducionista.  
 Outro camiño menos directo para a solución da ecuación de Schrödinger dun 
sistema de moitos electróns é o baseado na teoría do funcional densidade –ou 
DFT–, que parte de ideas matemáticas de Walter Kohn e de Lu Jeu Sham, segundo 
as cales este sistema é equivalente a un conxunto de electróns ficticios non interac-
tuantes entre eles baixo o efecto dun campo igualmente ficticio no que se engloban 
os efectos colectivos. A DFT presenta unha imaxe menos reducionista que os mé-



Carrete, J. Posibilidade, necesidade e tratamento... 

Revista Galega de Economía, vol. 21, núm. 1 (xuño 2012), pp. 213-242 
ISSN 1132-2799 

238 

todos descendentes do de Hartee-Fock, e malia que a falta de coñecemento dunha 
forma exacta deste campo efectivo limita a precisión do método, esta é suficiente 
para ter dado lugar a infinidade de aplicacións descritivas e preditivas, a miúdo pa-
ra sistemas de moitos átomos.  
 Finalmente, hai sistemas físicos –os sólidos cristalinos– que pola súa regulari-
dade no espazo poden ser reducidos analiticamente a termos duns poucos átomos; o 
seu estudo deu lugar á física do estado sólido. 
 Mesmo nos casos nos que se dispón dun bo modelo teórico, coma nos métodos 
químico-cuánticos, a capacidade de cálculo do ser humano é demasiado limitada 
para atacar máis alá dos problemas numéricos máis sinxelos. O desenvolvemento 
dos computadores e da electrónica no s. XX permitíronlle á física superar esta limi-
tación e ampliar enormemente o seu alcance. É probable que as primeiras utiliza-
cións de computadoras á solución de problemas físicos tiveran lugar na década dos 
anos corenta do pasado século durante a investigación en armamento nuclear en 
EE.UU. a cargo de John von Neumann, importante físico e pioneiro da teoría e da 
práctica da computación.  
 Durante o resto do século os ordenadores popularizáronse e fixéronse progresi-
vamente máis pequenos, baratos e accesibles, levando á entrada do cálculo numéri-
co e da simulación computacional en todos os campos da física, desde os proble-
mas de química cuántica ata a predición meteorolóxica, pasando por problemas de 
mecánica de fluídos ou pola integración das ecuacións de Newton para sistemas de 
moitas partículas, coñecidas coma dinámica molecular. Isto supuxo en si, mesmo, 
un cambio de foco na teoría, que deixou de expresarse só en termos de matemáticas 
continuas, e o final do reinado case exclusivo do cálculo infinitesimal na física. A 
computación require de matemática discreta, de aproximacións numéricas eficaces 
a cálculos integrais e diferenciais, de solucións aproximadas para grandes sistemas 
de ecuacións, etcétera, e os números represéntanse nos ordenadores cunha preci-
sión finita que fai moi importante coñecer e limitar os efectos do erro e a deriva nu-
mérica.  
 Outro conxunto de métodos pouco aplicado no pasado e que gañou relevancia 
coa aparición da computación foi o dos baseados en números aleatorios ou pseudo-
aleatorios, recollidos hoxe baixo o nome de métodos de Montecarlo. A integración 
numérica de sistemas de ecuacións diferenciais facilitou o estudo de casos máis 
complexos e o descubrimento de sensibilidades extremas ás condicións iniciais en 
tipos de sistemas moito máis xerais que os gravitatorios tratados nos séculos ante-
riores, axudando ao xurdimento da teoría matemática do caos. Dela alimentáronse 
de xeito moi produtivo, á súa vez, a dinámica de fluídos, a termodinámica, a cinéti-
ca química e outras ramas das ciencias naturais. 
 Como parte do desenvolvemento da teoría necesaria para a computación, apare-
ceu a teoría da información, que estuda o procesado e a transmisión de sinais, a 
compresión, o cifrado ou a intelixencia artificial. O seu pai é Claude Shannon, quen 
comezou a súa actividade na década dos anos trinta do s. XX. Shannon redescubriu 
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a entropía de Boltzmann e Gibbs nun contexto moito máis xeral, coma unha medi-
da da información que falta para poder definir univocamente o estado dun sistema 
–de aí a súa caracterización popular coma medida de desorde–, e deulle unha estru-
tura puramente dedutiva como o único funcional da distribución de probabilidades 
que cumpre unha serie de condicións coñecidas agora coma axiomas de Shannon-  
-Khinchin.  
 A teoría da información proporciona un método –o de máxima entropía– para 
impoñerlle ligaduras a un sistema e deducir a súa distribución de probabilidade. 
Partindo disto, o conxunto da física estatística foi resistematizado por Edwin 
Thompson Jaynes (Jaynes, 2003) como un problema de inferencia bayesiana a par-
tir dunha información –a macroscópica– insuficiente.  
 Por outro lado, a física estatística achou mellor acomodo sobre as bases da me-
cánica cuántica que sobre a clásica. Xurdiron novas distribucións de probabilidade 
(Bose-Einstein e Fermi-Dirac), diferentes á clásica de Boltzmann, que inclúen efec-
tos colectivos en partículas coma os electróns e os fotóns. O coñecemento que eses 
avances permitiron acadar fixo avanzar campos tan diversos coma a astrofísica e a 
electrónica, á que a física do estado sólido, xunto coa teoría estatística do compor-
tamento dos conxuntos de moitos electróns, proporciona a base conceptual. 
 Polo que respecta aos estudos puramente macroscópicos, a termodinámica tivo 
que enfrontarse coa insuficiencia da teoría construída no século anterior, que se li-
mitaba aos estados de equilibrio e aos procesos cuasiestáticos. A evolución desde 
este punto de partida produciuse por varias vías, en xeral tratando de conservar o 
posible do formalismo decimonónico. Unha destas vías deu orixe á termodiná-   
mica de sistemas próximos ao equilibrio, nos que se establecen fluxos estacionarios 
–independentes do tempo– de magnitudes extensivas debidos a pequenas varia-
cións sobre os seus valores de equilibrio –ben definidos– que se comportan coma 
forzas termodinámicas.  
 Existen relacións fenomenolóxicas lineais entre fluxos e forzas termodinámicas, 
e a termodinámica de sistemas próximos ao equilibrio ofrece algúns resultados xe-
rais sobre os coeficientes implicados e as relacións entre eles e coas covarianzas 
das magnitudes de equilibrio do sistema grazas aos traballos, entre outros, de Lars 
Onsager, Melville Green e Ryogo Kubo, que se desenvolveron entre as décadas de 
1930 e de 1960.  
 Unha extensión similar é o tratamento de sistemas espacialmente heteroxéneos 
mediante a combinación das leis mecano-clásicas da dinámica de fluídos e da ter-
modinámica baixo unha hipótese de equilibrio local, consistente na existencia de 
“elementos de fluído” mesoscópicos o suficientemente pequenos para tratalos co-
ma entes puntuais para a mecánica, pero que conteñen o número suficiente de áto-
mos para poder ser considerados internamente nun equilibrio termodinámico signi-
ficativo. 
 Un paso máis alá no distanciamento do equilibrio levou ao estudo termodinámi-
co das estruturas disipativas en sistemas autoorganizados debido a Ilya Prigogine e 
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a outros. Este tipo de sistemas físicos –análogos a outros de eidos tan diversos co-
ma a química, a socioloxía, a neurofisioloxía ou a bioloxía evolutiva– presentan 
unha fenomenoloxía moi rica debida a que determinados bucles de retroalimenta-
ción nas súas ecuacións dinámicas levan á aparición neles de patróns espaciais ou 
temporais sen necesidade da intervención dun axente organizador externo. Son 
exemplos propiamente físicos as celas de convección e os sistemas de reacción-di-
fusión.  
 Aínda que nunha primeira aproximación a aparición espontánea de orde pode 
parecer un desafío á segunda lei da termodinámica, o certo é que é nestes casos on-
de brilla o valor da entropía coma concepto unificador: as estruturas resultantes da 
autoorganización mantéñense ordenadas a cambio do consumo de recursos e da 
“desordenación” da súa contorna, isto é, da produción de entropía. O estudo destas 
estruturas supón actualmente unha das fronteiras da física e un punto de contacto 
con moitas outras disciplinas, incluíndo a teoría xeral de sistemas e ramas da ma-
temática coma a xeometría fractal –que trata con construcións cunha estrutura que 
se repite a todas as escalas–, a teoría de redes complexas –que estuda a estrutura e a 
evolución de sistemas que se poden representar por un conxunto de nodos cunha 
topoloxía de interconexión–, a estatística de fenómenos extremos e a teoría do caos 
–da que se extraen conceptos coma o de atractor no espazo de estados ou o de bi-
furcación debido a un cambio nos parámetros do sistema–.  
 Entre os resultados termodinámicos de maior potencia xurdidos da física estatís-
tica de sistemas complexos atópase o teorema de Denis Evans sobre as flutuacións, 
que se estende ata lonxe do equilibrio e xeneraliza a segunda lei da termodinámica 
a sistemas posiblemente autoorganizados de todas as escalas. Os sistemas autoor-
ganizados son terreo fértil para todo tipo de fenómenos emerxentes e estruturacións 
a múltiples niveis, que dificultan enormemente a separación dun sistema en com-
poñentes e que limitan a utilidade das aproximacións reducionistas tradicionais. 
 O conxunto de cambios no paradigma físico ocorridos no s. XX leva a esta 
ciencia ao seu punto actual. Resulta claro que nos achamos no momento da historia 
humana con maior número de individuos dedicados á ciencia, co cal todas as súas 
disciplinas se atopan nun estado de continua efervescencia, circunstancia que non 
pode menos que considerarse moi afortunada tendo en conta os enormes retos teó-
ricos e prácticos que é necesario afrontar.  
 Considerando só a física, os desafíos preséntanse en ambos os dous extremos do 
espectro da complexidade, posto que abranguen desde a compleción do programa 
reducionista da explicación da estrutura da materia, mediante a superación do mo-
delo estándar e a unificación das interaccións coñecidas, ata a comprensión da xeo-
metría global do espazo-tempo e o seu rol no destino do universo. Porén, hai moti-
vos fundados para supoñer que é no estremo complexo onde existen máis posibili-
dades de expansión, xa que as estruturas autoorganizadas fóra do equilibrio seme-
llan presentarse na materia a todos os niveis, xa sexa en forma de galaxias, de do-
minios magnéticos ou de mitocondrias celulares.  
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 A adopción dun marco metodolóxico axeitado, que combine a elucidación da 
redución máis útil a elementos constituíntes con descricións dinámicas de distintos 
graos de abstracción e globalidade, debe ser o camiño para superar os límites con-
ceptuais e computacionais da aproximación exclusivamente reducionista, xa que 
esta segue a ser unha barreira no estudo dos sistemas complexos. No seu avance 
cara a esa meta, a física establecerá, sen dúbida, produtivas sinerxías con outras 
ciencias que lle permitirán exportar os seus métodos a ámbitos tradicionalmente fó-
ra do seu dominio. Un bo desexo para o futuro é que tempo despois, vista con pers-
pectiva, a división do coñecemento humano en miles de disciplinas se vexa coma 
un efecto de rumbo debido a limitacións metodolóxicas que nos obrigaron a cen-
trarnos no que era máis fácil tratar desde cada unha, e que foron superadas para 
avanzar no entendemento da realidade natural e humana, que é unha e a mesma. 
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