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Os sistemas nerviosos que dispoñen dun funcionamento telencefalizado (isto é, xerárquico e 
centralizado nun procesador principal: o encéfalo) son os únicos capaces de satisfaceren as 
esixentes demandas da conduta dos organismos superiores. Para responderen a estes 
requirimentos cómprelles funcionar coma máquinas de simulación capaces de xerar modelos 
virtuais tetradimensionais (as tres dimensións do espazo máis o tempo) que permitan 
interactuar co medio, autorregulándose e automodificándose, isto é, aprender. Poderíase 
afirmar que estes modelos ofrecen unha imaxe ou unha representación da realidade, sempre 
que se matice que se trata dunha relación de ida e volta co representado: por un lado a súa 
capacidade de se referiren á realidade depende da súa eficacia para ao seu través o organismo 
habitar con éxito o mundo; por outro, son modelo no sentido de que por medio deles 
construímos a realidade, unha realidade filtrada e seleccionada, aumentada ou diminuída, 
segundo os casos, de resultas xaora da selección natural. 

Esta funcionalidade do sistema nervioso, aínda que xurdida en relación coa conduta de 
desprazamento, vai proporcionar un soporte material e funcional sobre o cal, non a moito 
tardar, medrarán outros mecanismos de comunicación que haberán permitir unha relación máis 
complexa do organismo consigo mesmo e co medio. Un limiar sinalado neste proceso áchase 
na posibilidade efectiva de que este modelo se volva sobre si facéndose obxecto de si mesmo, 
e isto de forma recorrente, dando lugar a en principio un número aberto de niveles de 
autorreferencia. Chegar a esta fase supón a emerxencia da posibilidade de saltos cualitativos 
no que se refire á xestión da máquina virtual e ao seu desenvolvemento como sistema en 
comunicación. Ábrese neste punto a porta á utilización de signos e códigos de signos capaces 
de se remontar indefinidamente xerando niveis novos de referencia e significatividade, isto é, a 
posibilidade da linguaxe e, en último termo, da cultura e do que denominamos conciencia. 

A capacidade de tematizar e mesmo poñer en cuestión as relacións entre as simulacións 
construídas e a realidade independente, é dicir, de preguntarse pola verdade entendida como 
eficacia preditiva, conduce á posibilidade de tomar as aparencias inmediatas con déficits de 
predicibilidade ou baleiros de incerteza como puntos de partida dunha procura cara ao arranxo 
do que adoecen, é dicir, como problemas que requiren unha solución. 

Se a eficacia da máquina virtual se basea na coherencia mecánica da simulación xerada, a dos 
usos superiores asociados á conduta consciente depende máis ben da capacidade de construír 
relatos coherentes que conecten entre si a maior parte posible dos elementos estruturais que 
compoñen a realidade. 

A posibilidade mesma de preguntar, e con ela a que pregunta por cada cousa e acontecemento, 
así como polo real como tal, en total –por exemplo para o distinguir do soño ou do imaxinado 
ou finxido– reside tanto na constitución e funcionamento do noso encéfalo coma no noso modo 
de tratar coa realidade e, en último termo, na propia estrutura do real.  
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 ACTIVIDADE 2: ELABORACIÓN DUN LÉXICO PARA O TEMA 

• Para desenvolveres ao longo do tema: vai elaborando consonte progresas no estudo 
deste tema un léxico cos termos que aparezan nel e que teñan un significado diferente 
do que teñen na linguaxe común, isto é, un uso técnico ou terminolóxico, ou ben non os 
entendas. Prevé a inclusión nel, en todo caso, dos seguintes: ser, sistema metafísico, 
realidade, aparencia, materia e espírito, unidade, dualidade, multiplicidade, devir, 
necesidade, continxencia, transcendencia, categoría e abstracción, materialismo, 
espiritualismo, existencialismo ou esencialismo, cosmovisión, paradigma, Universo, 
natureza, finalismo, organicismo, determinismo, orde, causalidade, conservación, 
principio, mecanicismo, materia, relatividade, cuántica, espazo, tempo, azar, 
determinismo, indeterminismo, probabilidade, gaia e caos. 

 ACTIVIDADE 3: PROCURA DE VÍDEOS DIDÁCTICOS 

• Para desenvolveres ao longo do tema: analiza os vídeos colgados na aula virtual e 
outros que teñas atopado na web e che parezan útiles ou interesantes para este tema. 
Elabora con eles un catálogo de vídeos, descritos e valorados dende o punto de vista da 
súa utilidade didáctica. 

 ACTIVIDADE 4: WEBGRAFÍA 

• Para desenvolveres ao longo do tema: elabora un catálogo de sitios web, descritos e 
valorados dende o punto de vista do seu interese e utilidade didáctica. 

 ACTIVIDADE 5: REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

• Para desenvolveres ao longo do tema: elabora consonte ás normas que podes atopar 
na aula virtual unha listaxe coas referencias bibliográficas que vaias utilizando para 
realizar as actividades ou para completar ou ampliar o tratado neste tema.  

A HISTORIA DA METAFÍSICA E A METAFÍSICA COMO HISTORIA 

AS FORMULACIÓNS GREGAS DA PREGUNTA: (PARA ALÉN) DA PHÝSIS 
Á METAFÍSICA  

Trataremos neste apartado de presentar os principais episodios dunha historia, a historia dun 
saber que se veu en denominar metafísica. Unha historia que principiou alá polo século VI a. 
C. nas colonias gregas de ultramar e que talvez na nosa época xa teña rematado ou estea a piques 
de o facer. Fronte aos que interpretan que este particular saber poida ter un sentido independente 
e á marxe da súa xénese, apoiarase aquí a identificación da metafísica coa súa historia, 
correndo, por tanto, a súa mesma sorte. 
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No comezo da historia grega, que en gran medida tamén o é da nosa, formulouse de modo 
explícito unha pregunta dirixida a todo canto puidese constituír dalgún modo e sen restrición 
obxecto de interese, preocupación ou curiosidade. Que deste coidado nada estivese excluído 
trouxo consigo que o seu ámbito se estendese a todo canto hai e en todos os sentidos de o haber.  

 ACTIVIDADE 6: TEXTO CON CUESTIÓNS 

B 3. «Pois o mesmo é ser e pensar.» 

B 6. «Cómpre dicir e pensar que o ser é.» 

Fragmentos do Poema de Parménides 

Cuestións: 

1. Explica e comenta o que che parece que queren dicir ambos os dous fragmentos de 
Parménides. Estás de acordo con eles? 

Que o trato co mundo apareza preferentemente como esforzo por superar dificultades ou 
resolver problemas ou contestar preguntas, dá por suposto unha tendencia no outro a se agachar 
resistíndose e retirándose cara ao non inmediatamente accesible co que non se pode contar por 
mor da súa incerteza. Calquera conduta humana pódese entender logo como unha procura 
daquilo co que en cada caso se pode contar, isto é, do que se poida esperar que permaneza ou 
asegurar para que o faga, que sexa previsible, estea dispoñible e sexa recoñecible fronte ao 
demais; por tanto, que sexa algo determinado. Neste sentido cabería dicir que todo o labor 
humano non consiste senón en descubrir e traer á presenza –ben en tanto dispoñible (presente), 
ben como xa indispoñible (pasado) ou ben por vir dispoñible (futuro)– o que de seu tende a 
estar oculto; ou sexa, nunha procura inesgotable da verdade a propósito de todo acontecemento 
e de cada cousa. Suposto neste movemento de descubrimento áchase a referencia a un fondo 
único sobre o cal poidan chegar a destacar as diversas figuras, de tal modo que a través delas 
compareza concertadamente o que corresponde a cada asunto, cousa ou cuestión. 

 ACTIVIDADE 7: TEXTO CON CUESTIÓNS 

B 123. «A natureza gusta de se ocultar.» 

 Fragmento de Heráclito 

Cuestións: 

1. Comenta este fragmento de Heráclito poñéndoo en relación co que vimos tratar. 

Pois ben, no intre histórico no que vai ter lugar o comezo desta historia calquera procedemento 
social de repartición de bens, coma unha doazón ou a distribución por lotes dunha herdanza vai 
proporcionar un marco de referencia para expresar esta expectativa de xustificación do que haxa 
corresponder aos haberes de todas e cada unha das cousas. A partir deste marco interpretativo 
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elaborouse unha narrativa mítica antropomórfica (que inclúe personificacións e mais 
propositividade nas accións), segundo a cal o que cada cousa é e chega a ser habíao recibir 
coma un don, o don do propio de cada cousa, precisamente. Este é o papel que desempeña no 
mito o destino. Segundo esta maneira de ver as cousas, a todo lle ten tocado cadanseu modo 
de ser propio e concertado con todo o demais, desde os deuses inmortais ata o máis 
insignificante, pasando polos humanos mortais. 

Pois ben, a partir destes relatos capaces de mostrar as ligazóns e o concerto de todo canto 
acontece semella doado avanzar un paso máis cara á súa desconstrución. Para iso non fará falta 
máis ca detraer deles calquera traza explícita de propositividade e de personificacións. Como 
resultado desta resignificación os vínculos intencionais entre feitos e cousas serán substituídos 
por outros de carácter intrínseco, como a necesidade e a dependencia causal. O produto desta 
reformulación vai ser o que se virá a denominar filosofía.  

Os seus supostos de partida son: 

• Haber, darse, ser, aparecer refírense sempre a algo determinado, a isto ou ao outro. O 
indeterminado, indefinido, incerto, incluso infinito, ou é falso ou está en proceso de se 
determinar ou é algo unicamente respecto da determinación ou é privativo do noso 
coñecemento. Neste ser determinado, que implica codeterminación en relación coa 
totalidade das determinacións posibles, reside esa necesidade que atravesa todo 
concertándoo na unidade de canto hai. Unidade que recibe, entre outros, os seguintes 
nomes: lógos, cósmos, ser. 

• Non obstante, a determinación non é o máis orixinario. Toda determinación recórtase 
necesariamente sobre o indeterminado. A determinación mesma dáse sempre logo 
nunha oposición aberta entre dous extremos en pugna. É un movemento no que se 
anoan ambos os dous, un proceso de des/cubrimento cara ao determinado; unha 
conquista e unha vitoria sobre o indeterminado de cada caso. Un proceso este cuxa 
designación se concentra nas nocións de phýsis e alétheia (verdade). 

• Fronte ao tratar cotián coas cousas, que se queda co inmediatamente accesible, coa 
aparencia arrincada do movemento no que esta chega a presenza, dispoñen os humanos 
da posibilidade sinalada de asistiren ao proceso completo no que as cousas, acollendo 
no seu ser a oposición que é asemade camiño de descubrimento, son. A isto último é o 
denominará coas nocións de pensar ou intelixir ou entender. Un pensar que designa o 
propio dos seres humanos e que non é senón un percibir o que se dá no seu darse, o que 
hai no seu haber, isto é, o determinado destacándose sobre o fondo de necesidade, do 
cal é inseparable. 

Destes supostos que vimos de presentar extráense os distintos pares de nocións opostas que 
darán lugar ás diversas formulacións da cuestión filosófica por excelencia, a fonte inesgotable 
de todo o que, en última instancia, dá aos mortais que pensar:  
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Unidade::diversidade (multiplicidade), permanencia::mudanza (estancia::movemento), 
sempre presente::temporal, verdade::aparencia, isto é, xogos de opostos que se 
comportan coma o conxunto formado polas dúas caras dunha mesma moeda: ambos os 
seus dous extremos son irredutibles e inseparables entre si, aínda que non son 
equivalentes nin están situados no mesmo plano de inmediatez, dispoñibilidade e 
presenza. Así, mentres que os segundos termos tenden a atraer sobre si e a acapararen 
toda a realidade, os primeiros tiran a se subtraer diluíndose para aquén do real. Todos 
eles integran o que virá a ser a tópica desenvolvida pola filosofía grega coa axuda de 
imaxes (como luz/escuridade, figura/fondo, próximo/afastado...), esquemas e palabras 
recollidas da experiencia común e trasladadas fóra do seu contexto. 

Pódese resumir todo isto dicindo que o punto de partida da experiencia filosófica se acha no 
convencemento de que na realidade inmediata –múltiple, plural, pasaxeira– non hai cousa 
ningunha (nin sequera como conxunto ou totalidade do que acontece) capaz de servir de criterio 
para lle dar sentido, explicala, valorala… E iso sen que esta carencia supoña que tales criterios 
non se dean, senón máis ben que se agachan nun plano distinto, no cal os coñecementos e as 
palabras forxadas no trato cotiá coas cousas apenas son significativos. Para que a linguaxe sexa 
quen de dicir neste eido cumprirá retorcer, en certo modo, o sentido orixinario das palabras 
dándolles un uso figurativo e condensando nelas sobresignificacións para alén das que teñen no 
uso común. Neste marco as incursións expresas nese outro lado que completa o cadro, así como 
as tentativas de marcar os percorridos con sinais e recursos novidosos para asegurar a 
accesibilidade dos territorios explorados, constitúe a tarefa que asume como propia a filosofía. 
Unha tarefa que se sabe logo unha procura interminable, mais non inútil. 

Os sinais procurados nas primeiras incursións do pensamento teñen que ver cos intentos de 
gañar a perspectiva deste lado dende o outro, propoñendo denominacións que permitan fixar e 
manter accesible o extremo fuxidío. Froito destes esforzos xurdiron os usos extraordinarios das 
verbas phýsis (arché), lógos e eón, que herdará a tradición en calidade de termos 
especializados. Con eles pretendeuse designar xustamente a unidade, permanencia, presenza e 
verdade de todo canto hai, de onde procede todo criterio e todo coñecemento. A partir deles os 
esforzos dirixíronse a ensaiar percorridos do camiño aberto entre ambos extremos (progressus/ 
regressus). 

Como resultado desta tendencia a se sobrepoñer o lado inmediatamente accesible do real e a se 
ocultar o conflitivo, ou talvez por mor da presión exercida polas urxencias da vida política e 
social, pronto aparecerá unha corrente de pensamento, a dos chamados sofistas, que 
simplemente negará que haxa cuestión filosófica, que haxa nada que se oculte trala aparencia 
ou inaparencia de nada. O único que distinguiría uns apareceres doutros sería a súa 
contundencia e a súa independencia ou non dos humanos. Así pois, o que apareza se seu será o 
que denominarán “natural” (por phýsis) e o que proceda das convencións humanas chamarano 
“convencional” (por nómos). Neste marco de pensamento os criterios para discriminar entre 
aparencias e dar valor e sentido a cousas e acontecementos teñen que proceder do mesmo plano 
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(ser inmanentes) no que estas teñen lugar, a saber: a natureza e a utilidade, en orde de 
prioridade alternante, segundo autores e momentos. 

 ACTIVIDADE 8: TEXTOS CON CUESTIÓNS 

«Xustiza sería non violar ningunha lei do Estado do cal un é cidadán. O home, polo tanto, 
podería servirse da xustiza con gran vantaxe, se diante de testemuñas tivese en conta as leis e 
cando non hai testemuñas, os preceptos naturais. Pois en canto os da lei son artificiais, os da 
natureza son necesarios. Os da lei son convencionais e non naturais; os da natureza, naturais e 
non convencionais. Violando, polo tanto, as leis mentres non se deixar descubrir polos que as 
conviñeron, pode un pasar sen vergoña nin penas; pero non se se deixa descubrir.» 

ANTIFONTE: Fragmento I, do papiro Oxirrinco. 

Cuestións: 

1. Estás de acordo co que di Antifonte? 
2. Que consecuencias se seguen de dar prioridade á lei natural ou á lei civil para a 

constitución democrática das pólis.  

A resposta vindicando a necesidade da filosofía non se fixo esperar. Calquera criterio ou 
coñecemento supón a posibilidade de confrontar o que se dá con algunha determinación ou 
conxunto de determinacións, isto é, de recoñecer ou non algo como isto ou o outro. Mais 
xustamente o que hai, o que acontece, non se deixa reducir a pura determinación, nin, por 
suposto, tampouco ao contrario. Todo é á vez determinado e indeterminado. De aí que calquera 
intento de reducir o que é a un único plano estea condenado a fracasar. De xeito inexorable 
recompoñerase unha e outra vez a referencia a algunha dualidade por distintas vías e de 
diferentes modos. E o modo no que o fai, segundo Sócrates e Platón, vai ser como oposición 
entre eîdos (idea, aspecto, determinación) e aparencia (cousa, feito, acontecemento). Unha vez 
que se estableza que a idea é a verdade, o verdadeiro ser do que hai, resulta inevitable aceptar 
a interconexión de todo: nada pode estar determinado respecto dunha determinación sen que 
por iso mesmo o estea respecto a todas as posibles, ben por necesidade ben por coincidencia. 
De aí que, polo mero feito de ser… (algo), calquera cousa estea sometida á totalidade de 
determinacións do mesmo xénero, ou sexa, de todas aquelas que compartan o mesmo sentido 
unívoco de ser… determinación. Dito doutra maneira, ningún criterio pode ser independente 
dos demais. Nada se pode subtraer ao escrutinio de todo canto pode ser unha definición de algo, 
aínda que tampouco reducirse a elas. Podemos nós ou a natureza ou incluso o azar ser 
responsables de que ocorra ou se dea algo, pero non do que o define precisamente como ese 
algo.  

A tarefa do pensar de Sócrates vai ir na liña de poñer de manifesto a inconsistencia de postular 
criterios discrecionais, pechados, autónomos e independentes, para seren aplicados sobre todo 
ao ámbito das excelencias, virtudes ou valores. O interese de Platón vai estender este punto de 
vista a todo canto hai.  
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A reconstrución platónica da tensión entre verdade e aparencia no marco de xogo dunha 
oposición separada por un abismo entre ideas e cousas ou entre o sensible e o intelixible, ten o 
risco de que o desequilibrio xerado pola atracción para o polo das ideas da verdadeira realidade 
deixe desprovisto de ser ás cousas, provocando unha ruptura da unidade do real en dous; isto é 
o que se denomina dualismo. Malia que Platón foi consciente deste perigo, cuxa consumación 
supoñería a saída do marco do pensamento grego, e, por tanto, da filosofía, non foi quen de o 
conxurar.  

A resposta a este risco e o reequilibrio da oposición verdade/aparencia vai vir da man do 
pensador Aristóteles. Este elaborará un aparato conceptual de creación propia que lle permitirá 
pensar a realidade, a determinación, o eîdos, baixo distintas modalidades e respectos que el 
denominará categorías e entenderá como diversas maneiras en que se pode dicir que algo é algo 
(humano, alto, culto, máis forte ca..., no instituto, onte, deitado, falando, etc.). Deste modo, sen 
se suprimir a primacía da determinación fronte ao fondo determinable, disemínase a 
identificación do real coa determinación cumprida, permitindo resituar o real nas cousas 
mesmas, ao contar cun abano de sentidos de ser1 que permiten comprendelo non só como o que 
é senón tamén como o que está ou chega a ser ou pode ser. A cousa concreta, entendida como 
o marco de referencia das dimensións de ser, é o que Aristóteles denominará ousía e a tradición 
traducirá por substancia. Se para Platón a idea ameazaba con absorber toda a realidade das 
cousas, con Aristóteles toda realidade é referida en primeira instancia ás cousas como tales. 

En conclusión, o postulado do pensar grego que dá por suposto que a verdade do real, ou sexa, 
o seu sentido, valor, unidade e necesidade se atopa oculto, para alén de si mesmo, noutro plano, 
ao que corresponde unha procura descubridora e inacabable de causas e principios –a ciencia 
buscada de Aristóteles2–, a partir dos cales non resulta posible, porén, xerar nin reconstruír a 
realidade. 

Co visto dispoñemos dos que poderíanse considerar as dúas “distribucións”, a platónica e a 
aristotélica (con cadanseus repositorios relativamente diferenciados: neoplatonismos e ciencia 
helenística, respectivamente) nas que quedou empaquetado para a súa transmisión á posteridade 
occidental o sistema operativo do pensamento grego que chamamos filosofía, cuxo núcleo ou 
filosofía primeira corresponde á ontoloxía ou ciencia do ser, que virá a se coñecer andando o 
tempo baixo a denominación de metafísica [meta- = após, deseguido, para alén] . Certo é porén 
que o platonismo foi durante moitos séculos (ata o s. XII d.C) o sistema máis estendido pola 
súa maior simplicidade de uso e ampla compatibilidade coas necesidades conceptuais do 
cristianismo. 

 

                                                                 
1 É dicir, que pensa o ser nun sentido anávoco, a diferenza dos filósofos anteriores que o interpretaban con 
sentido unívoco. 
2 A Filosofía primeira ou metafísica, que sería aquel «saber que considera o ente en canto ao seu ser e o que para 
el rexe de antemán segundo el mesmo», que como tal sempre permanece como saber buscado. 
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 ACTIVIDADE 9: ANÁLISE DE EXPRESIÓNS 

• Interpreta o sentido das metáforas que vimos de utilizar extrapolando os termos propios 
da linguaxe informática: distribución, repositorio, sistema operativo, núcleo. 

A METAFÍSICA COMO TEOLOXÍA: DO SUMMUN ENTE SUBSINTENS AO 
IPSUM ESSE  

O seguinte capítulo da nosa historia transcorre no que se coñece con reveladora imprecisión 
como idade media, e cuxa antesala se sitúa no helenismo.  A consumación da experiencia grega 
do real como algo dado e finito vai ser percibida e vivida polos seus herdeiros en calidade de 
perda de realidade e ausencia de sentido e mais de consistencia a respecto de toda cousa 
concreta ou feito acontecido. Unha perda que impulsará á procura desesperada dun firme 
absoluto do que proceda e no que atope asento todo o real. Algo pois que, por ser subsistente 
de seu, é capaz de soster todo o demais. Algo absolutamente presente e necesario fronte a todo 
o pasaxeiro e continxente. Algo respecto do cal calquera determinación supoña unha 
limitación. Algo, unha especie de supercousa ou un ente supremo, á parte de todo 
(transcendente, non inmanente), infinito, creador e eternamente presente. Algo, en 
consecuencia, imposible para o pensamento herdado dos gregos por ser radicalmente 
contraditorio coa finitude que constitúe todo canto hai ou é para eles.  

Para roer este óso e facelo dixerible ao pensamento, a versión dualista do platonismo, esa na 
que se insiste no abismo que separa as cousas de cadanseu ser como idea, puido ofrecer un 
apoio inestimable. Para ese mester non facía falta máis que encaixar o dualismo platónico na 
dualidade absoluta que separa o creador das criaturas. Así mesmo, a conxunción do mito 
platónico do demiúrgo produtor do mundo sensible a partir dunha sorte de materia e tomando 
como modelo as ideas, e a xénese-procesión da pluralidade de ideas dende o Un desenvolvida 
polos neoplatónicos, serviu para dar cabida, aínda que conflitiva, a este superente imposible 
no esquema para pensar o mundo que rexía ata daquela. 

 ACTIVIDADE 10: PESCUDA MÁIS PRESENTACIÓN DIXITAL 

1. Localiza e transcribe o texto orixinario do mito platónico do demiúrgo e pescuda en 
fontes contrastadas o seu significado. 

2. Realiza así mesmo unha investigación da historia e dos contidos máis relevantes das 
correntes neoplatónicas do período helenístico. 

3. Relaciona os resultados de ambas as dúas procuras cos esforzos para atopar unha 
expresión filosófica da mensaxe cristiá. 

4. Elabora unha presentación dixital na que se recolla todo o anterior. 

Agora ben, o interese humano ao que respondía a procura de algo que retivese a fugacidade 
da vida acontecida e lle outorgase un sentido perdurable, unicamente podía ser cumprido se a 
fenda entre ambos os dous lados do abismo resultaba percorrida, se a distancia se facía ponte e 
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camiño por obra xaora dun deus todopoderoso. Este desexo explica que fose lanzado o reto de 
achegar a plenitude do ser (Deus, o Lógos, o intelixible) á precariedade do acontecer (a realidade 
sensible, a historia), restituíndolle a súa realidade, isto é, salvándoo. Un programa este que 
contén, malia todo, o principio para a transformación no modo de entender o real que conducirá 
pasado o tempo á modernidade. 

O resultado deste proceso salvífico de expropiación e restitución da consistencia e entidade do 
real veu a se concretar nunha realidade producida e sostida a partir dunha vontade única e 
absoluta, no canto de ter que vérnolas cun mundo no que as cousas simplemente se dan sen que 
poidamos facer outra cousa que esperalas ou temelas. Esta orixe absoluta comporta que todo 
poida ser pensado como parte dun mesmo plan en desenvolvemento. Un plan que, aínda que 
inescrutable na súa totalidade para a finitude do ser humano do caso, deixa aberta a porta para 
que, en parte con axuda (Revelación) e en parte sen ela (Razón), poida ser albiscado e andando 
o tempo transferido dende Deus, en tanto vontade creadora, á unidade dun suxeito intencional 
posible. 

Na aceleración do último tramo deste camiño medieval vai desempeñar un papel crucial a 
incorporación do sistema conceptual procedente da tradición aristotélica ao pensamento 
semítico (Alfarabí, Avicena, Averroes…) e cristián (Alberto de Colonia, Tomé de 
Aquino…) desde finais do século XII. A consecuencia desta achega retardada da produción 
aristotélica simplificouse significativamente o panorama, xa que se podía prescindir do 
dualismo platónico no que concirne á explicación da constitución das criaturas. Así pois, por 
unha banda, o mundo adquirirá unha consistencia propia, inédita ata daquela, isto é, vai estar 
dotado dunha orde intrínseca conformadora dunha legalidade natural á que todas as cousas 
estarán sometidas por mor do que son, e mesmo á inversa, serán precisamente por pertenceren 
a esa orde natural. Por esta vía xurdirá a posibilidade dunha razón natural, autónoma dentro 
de certos límites, que permita aos seres humanos acadar por si mesmos un coñecemento 
autoconsistente, malia que limitado, e poder conducirse no mundo consonte á lei natural á 
procura da felicidade, entendida como realización do disposto en e por cadansúa natureza.  

 ACTIVIDADE 11: PESCUDA PARA MAPA CONCEPTUAL 

• Investiga na historiografía filosófica os datos biográficos e filosóficos dos principais 
compoñentes das escolas de filosofía semítica (árabes e xudeus) en paralelo aos da 
Escolástica cristiá. 

• Elabora un mapa conceptual no que se amosen tanto as relacións cronolóxicas canto as 
semellanzas e diferenzas entre as súas concepcións filosóficas.  

E, polo outro lado, facendo uso das prestacións que os aparellos conceptuais procedentes de 
Aristóteles ofrecen para pensar o real (en particular, a parella acto/potencia3), Tomé de Aquino 
foi quen a propoñer, por vez primeira desde os gregos, unha mutación no modo de interpretar 
                                                                 
3 Acto: o que efectivamente é algo. Potencia: o que algo é capaz de chegar a ser. Aristóteles define o 
cambio/movemento como o «acto do que é en potencia en canto que é en potencia». 
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o constituínte último do real. Por obra dela o ser íase desvincular definitivamente do eîdos, isto 
é, de ser entendido como determinación, como finito logo, para descansar no que a partir 
daquela remataría por se denominar existencia ou ser a secas, fronte á esencia (o que é, define 
algo, non que ese algo sexa). Como consecuencia desta remuda no sentido primeiro do real a 
noción de Deus como ente supremo infinito íase deixar pensar a partir de aí en tanto o existir 
subsistente de seu (ipsum esse subsistens). Unha existencia que, por contra, aparecería 
constrinxida e limitada nas cousas, isto é, presentándose nelas como composición de esencia e 
mais existencia. Dito doutra maneira, Deus sería o existir sen composición ningunha, infinito e 
absolutamente necesario, fronte a todo o demais finito e continxente. Esta mutación que 
comentamos vai propiciar, por unha banda, a incorporación de Deus como tema á filosofía en 
tanto primeiro principio ou causa de canto hai. E, por outra, teriamos a posta en circulación 
dunha concepción do real que, por dar prioridade á presenza efectiva do dado fronte á do que 
se dá, vai producir moitos efectos, entre outros, unha primeira fenda na irredutibilidade das 
calidades ao cuantitativo, dada por suposto ata daquela, e un efecto igualador do substrato de 
todo canto hai. Noutras palabras, danse as condicións para unha aproximación do real ao fáctico 
e do coñecemento á experiencia. 

 ACTIVIDADE 12: TEXTO PARA ESQUEMA 

«Nas substancias compostas distínguese a materia e a forma, así no home alma e corpo. Pero 
non se pode chamar esencia a ningún destes elementos separado do outro. Está claro que a 
materia soa non é esencia; en efecto, a esencia é aquilo polo que unha cousa é cognoscible e 
se ordena nunha especie e nun xénero; agora ben, a materia non é o principio do coñecemento, 
nin en función dela se determina o xénero e a especie dunha cousa, senón en función daquilo 
polo que dita cousa é en acto. Tampouco se pode chamar esencia á soa forma dunha substancia 
composta, en contra da opinión dalgúns. Isto dedúcese do anteriormente exposto, a saber, que 
a esencia é o significado pola definición dunha cousa. Mais a definición das substancias naturais 
contén non só a forma, senón tamén a materia, sen o cal non habería diferenza entre as 
definicións naturais e as definicións matemáticas [...] Todo o que non entra no concepto da 
esencia ou quididade vénlle dado de fóra e forma composición coa esencia, porque ningunha 
esencia pode concibirse sen os seus elementos. Agora ben, toda esencia ou quididade pode 
concibirse sen pensar no seu acto de ser: podo concibir, por exemplo, o que é o home ou o 
fénix sen saber que teñen o seu ser na realidade. Resulta, pois, que o acto de ser se distingue 
da esencia ou quididade, agás no caso do ser no que a quididade sexa o seu mesmo acto de 
ser. Dito ser é necesariamente único e primeiro» 

TOMÉ DE AQUINO: De ente et essentia, c 1, 2 e 5 

Cuestións: 

1. Explica a través dun esquema as relación conceptuais que presenta ou supón o texto 
entre: materia, forma, corpo, alma, xénero, especie, esencia, quididade, existencia, 
acto de ser, potencia, acto, substancia, accidente, substancia natural.  

A reacción a esta reconciliación parcial entre a razón de orixe grega e a crenza da fe cristiá non 
se fixo esperar moito. Veu da man dun desmantelamento sistemático do ámbito da razón ata 
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quedar reducido (no denominado nominalismo de Guillerme de Ockham) á mera constatación 
de feitos e relacións entre feitos, así como á descrición de cousas concretas e estados discretos 
de cousas. Deste modo pódese dicir que a realidade sufrirá unha simplificación que a deixará 
reducida ao conxunto formado por Deus e a serie de feitos concretos xurdidos sen 
intermediarios da súa vontade creadora, sendo precisamente esta orixe nunha vontade o seu 
único fundamento e xustificación. Nesta situación só cabe preguntarse que ocorre de feito e 
como ten lugar, ningún por que en absoluto. A razón, o coñecemento, a ciencia parecen 
condenadas a desaparecer. A non ser que… a vontade creadora de Deus imprimise algunha orde 
racional na articulación dos feitos que a razón humana puidese recoñecer. 

 ACTIVIDADE 13: TEXTURAS CON CUESTIÓNS 

Escena fina d’O Nome da Rosa: https://youtu.be/pOaCm211q3c 

Se ves algo ao lonxe, sen comprender de que se trata, contentaraste con definilo como un corpo 
extenso. Cando esteas un pouco máis cerca, definiralo como un animal, aínda que non saibas 
de momento se se trata dun cabalo ou un asno. Se continúas achegándote, poderás dicir que é 
un cabalo, aínda que non saibas se se trata de Brunello ou de Favello. Por último, só cando 
esteas á distancia adecuada verás que se trata de Brunello e non doutro cabalo. Este será o 
coñecemento pleno, a intuición do singular. Así, hai unha hora eu estaba disposto a pensar en 
todos os cabalos, mais non pola vasteza do meu intelecto, senón pola estreiteza da miña 
intuición. E a fame do meu intelecto só puido saciarse cando vin ao cabalo individual que os 
monxes levaban polo freo. Só daquela souben realmente que o meu razoamento previo me 
levara preto da verdade. De modo que as ideas, que antes utilizara para imaxinar un cabalo que 
aínda non tiña visto, eran puros signos, como eran signos da idea de cabalo as pegadas sobre a 
neve: cando non posuímos as cousas, usamos signos e signos de signos. 

Umberto Eco: Apostilas a El Nombre de la Rosa, Barcelona, 1984 

Cuestións: 

1. Compara a escena final d’O Nome da Rosa de Jean-Jacques Annaud co fragmento 
do autor da novela que serviu de base á película, a propósito do nominalismo, isto é, 
dunha determinada maneira de interpretar a relación entre os nomes e as cousas que 
nomean, e, en última instancia, a realidade nomeada.  
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A CRISE DA METAFÍSICA: DA SUBSTANCIA AO SUXEITO  

Por esta vía, consistente en supoñer unha vontade racional tras os feitos, abriuse unha porta a 
novos desenvolvementos da razón que conducirán pasado o tempo á máis radical crise da 
metafísica. Porque unha realidade composta por datos (que tivese perdido por tanto a súa 
densidade ontolóxica e o seu relevo cualitativo) se presta a ser descrita coa maior eficacia por 
medio de estruturas, algoritmos e padróns matemáticos, a matematización pasará logo a ser 
considerada nesta época a estratexia básica para o despregue do coñecemento como ciencia.  

Cedo comezou neste estado de cousas a escalar en importancia na constitución do ser do real o 
seu carácter matematizable: «a natureza é un libro escrito por Deus con caracteres 
matemáticos», escribiu Galileo. De ser esta calidade matemática interpretada como unha 
posibilidade extrínseca de ordenación de datos pasou o matemático a ter a consideración de 
verdadeira constitución e realidade de todo canto é. 

Neste panorama debuxáronse dous programas de desenvolvemento da razón (aos que temos 
feito alusión no tema do coñecemento e que agora imos tratar desde a perspectiva da 
metafísica), que se ben apuntaban a obxectivos diferentes, mantivéronse anoados polo feito de 
compartiren o método de produción e validación do coñecemento esixido pola nova ciencia: a 
física matemática. Ambos transitarán a distintos niveis e baixo diversas manifestacións a canle 
profunda que atravesa a época moderna cara á nós. O suposto que anima o primeiro proxecto, 
en oposición ao outro, refírese ao carácter reducible (de seu, de iure) do dado e dos datos da 
experiencia ao producido e deducido ou reconstruído por unha razón. Para os situados na 
primeira posición todo o que hai, e mesmo para algúns que o haxa, responde a un único principio 
construtivo, que pode, por tanto, ser utilizado na súa reconstrución como coñecemento, 
resultando para este fin a experiencia un auxiliar seica imprescindible unicamente de facto («de 
feito»). Para o outro punto de vista, ao non poder contar de antemán con ningún principio 
xenético que permita a reconstrución a priori («con independencia de calquera constatación 
empírica») dos feitos, a referencia á experiencia como instancia validadora do coñecemento 
resulta insubstituíble. Ao primeiro dos programas pertencen as correntes agrupadas baixo a 
denominación de racionalismo, ao segundo, os chamados empirismos. A primeira é herdeira e 
transmisora das pretensións medievais de explicar metafisicamente a realidade a partir dun 
principio absoluto. A segunda vai comportar, en último termo, a imposibilidade da metafísica. 
Malia a diferente interpretación do papel que desempeña a experiencia no coñecemento, o 
método científico –consistente á fin en idear modelos racionais contrastables na experiencia– 
que ambos os dous programas comparten, vainas obrigar a recoñeceren o papel imprescindible 
da experiencia de feito. 

Na matemática a corrente racionalista atopará un modo ser que, unha vez estendido ao 
conxunto do real, lle servirá de modelo para consumar a vella aspiración da metafísica de 
explicar a xeración e constitución do mundo a partir, en certo modo, de si mesmo, ou sexa, de 
nada. E isto é así porque o matemático consiste, en resumidas contas, en construcións realizadas 
a partir de elementos que son, á súa vez e en última instancia, resultado da propia construción. 
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Este modo de se ser, de se autopoñer, que se basta a si mesmo e no que todo ha poder ser 
xerado, deducido e calculado, e nada logo pode permanecer irredutiblemente dado fóra de 
control, é o que se proxectará sobre o conxunto do real. Obviamente este xeito de entender o 
real non casa en absoluto co que corresponde nin ás cousas (substancias) nin aos feitos ou 
aconteceres; si o fai, en troques, co que denominamos suxeito. Porque a subxectividade é 
precisamente iso: acción, autoposición (poñerse –non estar posto ou dado– a si mesmo fronte 
ao obxecto), autopoiesis (autoproducirse), autoconsciencia (conciencia reflexa ou conciencia 
de si), «eu penso, eu son», que escribirá Descartes. Pronto se revelará tamén que a vontade, en 
tanto coacción implícita que tende a someter todo baixo o control dunha única planificación, 
forma parte esencial desta subxectividade. Pois ben, esta corrente histórica de pensamento será 
a que dea de si, a fin de contas, as distintas filosofías idealistas (Fichte, Schelling e Hegel) e 
materialistas (Feuerbach, Marx e Engels, etc.), así como as historicistas en xeral, segundo se o 
suxeito se considera nun plano teórico especulativo ou práctico real, se centrado nos suxeitos 
individuais ou nos colectivos, como as sociedades, pobos, culturas, etc., ou se a realidade 
humana se entende como un proceso de desenvolvemento conceptual ou, polo contrario, 
histórico. Todas elas móvense con distintas intensidades e matices na consumación da 
metafísica, que se expresa no dictum hegeliano «o que é real é racional e o que é racional é 
real»4. 

En cambio, a liña empirista achará na matemática un conxunto de procedementos para 
construír estruturas de cálculo que poidan ser útiles para describir y tratar os datos da 
experiencia. En ningún caso estes construtos poderían suplantar os datos efectivos da 
experiencia nin moito menos reducir o seu carácter de dado. O único que, á fin, se poderá 
considerar absoluto e criterio de validación será a experiencia en tanto recepción inmediata de 
datos empíricos. Todo o demais, o que é no modo de ser do construído, deducido, concibido, 
determinable, incluído aí a substancia, as relacións e o suxeito, non deixará de ser senón unha 
ficción (fenómeno), unicamente xustificable na medida da súa utilidade para o tratamento e 
predición dos feitos, isto é para a vida. A esta conclusión, na que resulta baldía calquera 
pretensión de recoñecemento do real a partir dun substrato metafísico e, por tanto, a posibilidade 
mesma de calquera verdade, certeza ou coñecemento en sentido absoluto, chegará a non moito 
tardar Hume. Con el e a partir del tamén farano as moi diversas filosofías que chegan ata os 
nosos días, presididas na súa meirande parte pola asunción da desaparición irrevogable da 
metafísica e o intento de dar cadansúa resposta ao reto de pensar (tratar, valorar, dar sentido, 
vivir…) a realidade sen saír dela. Neste camiño encóntranse os positivismos e neopositivismos, 
algunhas versións do pensamento marxista como a Teoría Crítica, estruturalismos e 
neoestruturalismos, utilitarismos, a filosofía analítica en xeral, vitalismos, as correntes 
nietzschianas e neonietzschianas, existencialismos, posmodernismos etc., e nel obteñen tamén 
a súa base e o seu impulso anti e posmetafísico as principais e máis influentes cosmovisións e 
teorías do real procedentes da ciencia. 

                                                                 
4 Prólogo a Principios da Filosofía do Dereito de Hegel. 

n e
 x 

o s



16 

 

 ACTIVIDADE 14: PESCUDA PARA ESQUEMA 

• Investiga na historiografía filosófica os datos referentes ás principais correntes 
filosóficas que vimos de mencionar. 

• Elabora un esquema ou un mapa conceptual ou unha infografía na que se amosen tanto 
as relacións cronolóxicas entre elas canto a orixe e contextos históricos nos que se 
desenvolven os seus representantes, así como as súas posicións filosóficas máis 
características.  

Ocupando unha posición estratéxica de mediación atopamos a filosofía crítica de Kant. Nela 
integraranse as achegas complementarias de ambas as dúas liñas de forza do pensamento 
moderno e contemporáneo que vimos comentando. Por unha parte, negarase a metafísica como 
coñecemento para alén da experiencia posible –segundo mantiñan os empiristas– e, por outra, 
xustificarase a posibilidade dun coñecemento universal e necesario (a priori) –como 
reclamaban os racionalistas– baseándose nas condicións e consecuencias que se derivan da 
posibilidade mesma do darse o real e de se nos dar como obxecto na experiencia (para aquén 
da experiencia). Esta última constitúe a única metafísica que se pode considerar coñecemento, 
aínda que ao prezo de ter que renunciar aos contidos, que permanecen irredutiblemente dados 
e, por tanto, accesibles unicamente a través da experiencia. A posición kantiana libera para o 
pensamento e a racionalidade, á par que o fai da metafísica, o ámbito da liberdade, da decisión, 
o espazo de desenvolvemento do suxeito práctico humano. Hai unha conexión profunda entre 
calquera visión metafísica do mundo e a dificultade para pensar (e non só pensar, tamén para 
facela efectiva e desenvolvela politicamente) a liberdade humana (non a liberdade do absoluto, 
que é absoluta necesidade); o que non quere dicir que calquera posición antimetafísica provexa 
necesariamente dun espazo para algo diferente ao puro exercicio do dominio e á arbitrariedade.  

 ACTIVIDADE 15: TEXTO CON CUESTIÓNS 

«Este ensaio obtén o resultado apetecido e promete á primeira parte da metafísica o camiño 
seguro da ciencia, dado que esa primeira parte se ocupa de conceptos a priori cuxos obxectos 
correspondentes poden darse na experiencia adecuada. En efecto, segundo dita 
transformación do pensamento, pódese explicar moi ben a posibilidade dun coñecemento a 
priori e, máis aínda, pódense proporcionar probas satisfactorias ás leis que serven de base a 
priori da natureza, entendida esta como compendio dos obxectos da experiencia. Ambas 
cousas eran imposibles no tipo de procedemento empregado ata agora . Porén, da dedución 
da nosa capacidade de coñecer a priori na primeira parte da metafísica séguese un resultado 
estraño e, ao parecer, moi prexudicial para o obxectivo enteiro da mesma, o obxectivo do que 
se ocupa a segunda parte. Este resultado consiste en que, con dita capacidade, xamais podemos 
traspasar a fronteira da experiencia posible, cousa que constitúe precisamente a tarefa máis 
esencial desa ciencia. » 

KANT, Crítica da Razón Pura, B XIX 

Cuestións: 
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1. A que división da metafísica se refire Kant no texto? 
2. Explica en que consiste e por que se dá ese «resultado estraño e, ao parecer, moi 

prexudicial». Prexudicial para que? Para quen? 

Antes de proseguir o noso camiño convén demorármonos un chisco no pensamento de 
Nietzsche, unha das máis transitadas portas de saída do pensamento cara ao século XX e máis 
aló. Nel afróntase o que vén a se considerar o reto máis decisivo que nunca se lle presentara ao 
vivente humano occidental: vencer a dificultade de interpretar, valorar, vivir a realidade sen 
deixar que a metafísica se coe pola porta de atrás. O esforzo nietzschiano vai encamiñado á 
afirmación sen condicións da vida, mergullándose no seu curso á procura de restituír a cada 
cousa e cada acontecemento, por efémeros e imperfectos que parezan ser, cadanseu valor e 
realidade, menoscabados ambos por obra da metafísica e baleirados subitamente cando esta 
colapsa como nihilismo (de nihil = “nada”, nada vale, significa… é… nada). Así pois, contra 
toda evidencia da tradición metafísica, Nietzsche procederá a afirmar a determinación e 
permanencia do todo o pasaxeiro e continxente, precisamente en tanto pasaxeiro e continxente 
(eterno retorno do mesmo), cuxo ser, verdade e xustificación procede do valor de ter sido capaz 
de chegar a ser, e non meramente de haber de pasar por non ser quen de ser abondo, por adoecer 
dunha eiva na súa realidade. Tomando pé no tratamento apuntado no pensamento moderno do 
suxeito e a razón como vontade, interpreta Nietzsche o verdadeiro ser das cousas como vontade, 
isto é, pulo, puxa, forza, irrupción dun poder que crea e destrúe (vontade de poder). Vontade e 
poder, mais unha vontade transhumana (superhome) e un poder determinado pola necesidade 
de figuras e límites na creación de valores para o enriquecemento artístico da vida.  

 ACTIVIDADE 16: TEXTO CON CUESTIÓNS 

Mala comprensión do soño. Nas épocas de cultura rudimentaria e primitiva o ser humano cría 
que no soño coñecía un segundo mundo real; esta é a orixe de toda metafísica. Sen o soño non 
se tería achado pretexto ningún para a escisión do mundo. Tamén a escisión en alma e corpo 
garda relación coa máis antiga concepción do soño, así como a hipótese dunha 
pseudocorporeidade da alma, isto é, a orixe de toda crenza en espíritos, e probablemente 
tamén da crenza en deuses. «O morto sigue con vida, pois se lle aparece ao vivo en soños»; así 
se razoaba antano, ao longo de moitos milenios. 

NIETZSCHE, Humano, demasiado humano, 5 

Cuestións: 

1. Como interpreta Nietzsche a orixe da metafísica? A que escisión do mundo se refire?  
2. Relaciona o contido deste texto co tratado ao comezo do tema a propósito da 

recreación virtual do mundo que posibilita o noso encéfalo. 
3. Relaciona isto coa afirmación nietzschiana que caracteriza o seu pensamento como 

unha «inversión do platonismo». 
4. Desaparecida a metafísica, que queda? 

Porén, reducida a o meramente humano, sen compromiso ningún coa beleza, a vontade de poder 
tórnase vontade omnímoda e ilimitada de dominación. O ser das cousas consiste en valer ou 
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servir para..., ser instrumentos e instrumento de instrumentos. Talvez corresponda aínda de cheo 
á nosa época a proliferación dunha razón instrumental, que transforma todo nun medio para 
outra cousa, á súa vez medio para unha terceira e así sucesivamente. Unha razón, por tanto, 
cega, sen límite nin finalidade, unha razón irracional, en correspondencia cunha realidade 
remudada cuxo ser consiste na súa conectividade autoreferencial, ilimitada e aberta. Neste 
panorama todo estará disposto para ser o coñecemento medido e validado unicamente como tal 
polo padrón dalgunha ou algunhas das tecnoloxías imperantes. Ás veces interprétase que esta 
situación é a que permiten falar dunha Época da Técnica. 

 ACTIVIDADE 17: VÍDEO DIDÁCTICO 

• Comenta esta escena da curtametraxe Binta e a gran idea de Javier Fesse do ano 2007 
poñéndoa en relación co que vimos de tratar. 

https://drive.google.com/file/d/0B1O_CWBNXy67UVY2ZEFBdlQ3Sk0/view?usp=sharing  

• Fai un resumo coas ideas que che parezan máis importantes que aparezan neste vídeo 
https://youtu.be/NUfR2gYN6Co e trata de establecer algunha conexión coa escena 
anterior de Binta. 

DA FILOSOFÍA DA NATUREZA Á FÍSICA MATEMÁTICA: DO COSMOS AO 
UNIVERSO 

 ACTIVIDADE 18: DE COSMOVISIÓNS, CRENZAS E PARADIGMAS 

«La expresión “Weltanschauung” (cosmovisión) foi incorporada á nosa lingua por un egrexio 
investigador da historia do espírito, Wilhelm von Humboldt, e significa, ante todo, as 
respectivas formas fácticas de “ver o mundo” (non necesariamente conscientes e recoñecidas 
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pola reflexión) e a articulación dos datos intuitivos e dos valores por parte dos complexos 
sociais (pobos, nacións, círculos culturais). Na sintaxe das linguas, pero tamén na relixión, o 
ethos, etc. pódense encontrar estas “cosmovisións”. Polo tanto, tamén aquilo que eu chamo 
“metafísica natural” dos pobos corresponde ao ámbito do que debe abranguer a palabra 
“cosmovisión”» 

Scheler, Max; 1980 

«As ideas do mundo non son produtos do pensamento. Non xorden da mera vontade do 
coñecer. A comprensión da realidade é un momento importante na súa formación, pero só un 
deles. Brotan da conduta vital, da experiencia da vida, da estrutura da nosa totalidade psíquica. 
A elevación da vida á conciencia no coñecemento da realidade, a estimación da vida e a 
actividade volitiva é o lento e difícil traballo que realizou a humanidade na evolución das 
concepcións da vida. Este principio da teoría das ideas do mundo recibe a súa confirmación 
cando temos á vista o curso da historia no seu conxunto, e mediante este curso confírmase á 
vez unha importante consecuencia do noso principio, que nos retrotrae ao punto de partida do 
presente estudo. O desenvolvemento das visións do mundo está determinado pola imaxe do 
mundo, da valoración da vida, da orientación da vontade, que resulta do mencionado carácter 
gradual da evolución psíquica. Tanto a relixión coma a filosofía buscan firmeza, eficacia, 
dominio, validez universal. Pero a humanidade non ten avanzado un só paso por este camiño. 
A loita das ideas do mundo entre si non chegou a unha decisión en ningún punto capital. A 
historia realiza unha selección entre elas, pero os seus grandes tipos quedan en pé uns xunto a 
outros, independentes, indemostrables e indestrutibles. Non poden deber a súa orixe a 
ningunha demostración, e ningunha demostración pode disolvelos. Os estadios particulares e 
as formas especiais dun tipo pódense refutar, pero a súa raíz na vida perdura e segue actuando 
e crea sempre novas formas» 

Dilthey, Wilhelm (1911): Teoría das Concepcións do Mundo 

«De aquí que o home teña que estar sempre nalgunha crenza e que a estrutura da súa vida 
dependa primordialmente das crenzas en que estea e que os cambios máis decisivos na 
humanidade sexan os cambios de crenzas, a intensificación ou debilitación das crenzas. O 
diagnóstico dunha existencia humana —dun home, dun pobo, dunha época– ten que comezar 
procurando a filiación do repertorio das súas conviccións. Son estas o solo da nosa vida. Por iso 
dise que nelas o home está. As crenzas son o que verdadeiramente constitúe o estado do home. 
Chameinas “repertorio” para indicar que a pluralidade de crenzas en que un home, un pobo ou 
unha época está non posúa nunca unha articulación plenamente lóxica, é dicir, que non forma 
un sistema de ideas, como o é ou aspira a selo, por exemplo, unha filosofía. As crenzas que 
coexisten nunha vida humana, que a sostén, impulsan e dirixen son, ás veces, incongruentes, 
contraditorias ou, polo menos, inconexas. Nótese que todas estas cualificacións afectan ás 
crenzas polo que teñen de ideas. Pero es un error definir a crenza como idea. A idea esgota o 
seu papel e consistencia con ser pensada, e un home pode pensar canto se lle antolle e mesmo 
moitas cousas contra o seu antollo. Na mente xorden espontaneamente pensamentos sen a 
nosa vontade nin deliberación e sen que produzan efecto algún no noso comportamento. A 
crenza non é, sen máis, a idea que se pensa, senón aquela en que ademais se cre. E o crer non 
é xa unha operación do mecanismo “intelectual”, senón que é unha función do vivinte como 
tal, a función de orientar a súa conduta, o seu quefacer.» 

Ortega e Gasset, José: A Historia como Sistema 
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«Un paradigma é o que os membros dunha comunidade científica comparten, e, 
reciprocamente, unha comunidade científica consiste en persoas que comparten un 
paradigma. Non todas as circularidades son viciosas...» 

Kuhn, Thomas S. (1962): “Posdata 1969” n’A Estrutura das revolucións científicas. 

Cuestións: 

1. A partir dos textos anteriores intenta definir e comparar entre si as nocións de 
cosmovisión, idea/crenza e paradigma. 

A CONTROVERSIA ENTRE A ASTRONOMIA E A FÍSICA: O 
ORGANICISMO ARISTOTÉLICO 

Non semella preciso insistir no interese e abraio que esperta a contemplación do cosmos dende 
que os seres humanos o somos e talvez desde antes. Unha contemplación porén imposible de 
seu, por canto para a levar a cabo cumpriría dispoñer dunha perspectiva externa ao mundo, isto 
é, velo desde fóra, o cal por definición non pode ser. Con todo, cando erguemos a vista ao ceo, 
este, en certo sentido, devólvenos a mirada, creando a ilusión desa perspectiva esóxena que 
permitiría considerar a totalidade do que hai, na que nós, os observadores, estamos xa que logo 
inmersos. Salta á vista a proximidade desta experiencia do pensamento coa inaugurou a 
filosofía. Na noción grega de cósmos inclúense os aspectos de orde, consistencia e beleza (de 
aí cosmética) fronte á de kháos que designa a abertura, a inconsistencia e falta de determinación, 
de forma e figura. Porén non se esgota co que vimos de dicir o interese precoz polo coñecemento 
do cosmos. Abonda ter en conta a utilidade de dispoñer de calendarios precisos para poder 
planificar as producións agrarias e cantos outros labores humanos que dependan dos ciclos 
estacionais. 

 ACTIVIDADE 19: TEXTO DE PELÍCULA 

«A seca durara xa dez millóns de anos, e o reinado dos terribles saurios había tempo que ter-
minara. Aquí no ecuador, no continente que había ser coñecido un día como África, a batalla 
pola existencia alcanzara un novo clímax de ferocidade, non albiscándose daquela o vitorioso. 
Neste terreo baldío e desecado, só podía medrar, ou aínda esperar sobrevivir, o pequeno, o 
rápido ou o feroz. 

Os homes-mono del «veldt» non eran nada disto e non estaban xa que logo medrando; real-
mente, atopábanse xa moi internados no curso da extinción racial. Unha cincuentena deles 
ocupaban un grupo de covas que dominaban un agostado valciño, dividido por un preguizoso 
regato, alimentado polas neves das montañas situadas a duascentas millas ao norte. En épo-
cas malas, o regato desaparecía por completo, e a tribo vivía baixo o sombrío manto da sede. 

[...] 

Estaba sempre famenta, e agora apresábaa a torva inanición. Ao se filtrar serpeante na cova o 
primeiro débil resplandor da alba, Moon-Watcher viu que o seu pai morrera durante a noite. 
Non sabía que o Vello fose o seu pai, pois tal parentesco achábase máis alá do seu entende-
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mento, pero ao contemplar o fraco corpo sentiu un vago desasosego que era o antecesor da 
pesadume. 

As dúas criaturas estaban xa xemendo en petición de comida, pero calaron ao punto ante a 
roñada de Moon-Watcher. Unha das nais, defendeu á cría á que non podía alimentar debida-
mente, respondendo á súa vez con anoxado gruñido, e a el lle faltou ata a enerxía para ases-
tarlle un manda pola súa protesta. 

Había xa suficiente claridade para saír. Moon-Watcher asiu o pequecho e engurrado cadáver, 
e o arrastrou tras si ao inclinarse para atravesar a baixa entrada da cova. Unha vez fóra, botouse 
o cadáver ao lombo e púxose en pé... único animal en todo aquel mundo que podía facelo. 

Entre os da súa especie, Moon-Watcher era case un xigante. Pasaba un par de centímetros do 
metro e medio de estatura, e aínda que pesimamente subalimentado, pesaba uns cincuenta 
quilos. O seu peludo e musculoso corpo estaba a metade de camiño entre o do mono e o do 
home, pero a súa cabeza era moito máis parecida á do segundo ca a do primeiro. A fronte era 
deprimida, e presentaba protuberancias sobre da conca dos ollos, aínda que ofrecía inconfun-
diblemente nos seu xenes a promesa de humanidade. Ao tender a súa mirada sobre o mundo 
hostil do plistoceno, había xa algo nela que ultrapasaba a capacidade de calquera mono. Nos 
seus escuros e sumidos ollos reflectíase unha alborecente comprensión... os primeiros indicios 
de unha intelixencia que posiblemente no se realizaría aínda durante anos, e podería non tardar 
en ser extinguida para sempre» 

Arthur C. Clarke, Una odisea espacial 2001, páxs. 14-15. 

Cuestións: 

1. Que significa moon-watcher? Por que cres que o chama así Clarke? 
2. Que características salienta o texto deste protohome e do seu contorno?  
3. Paréceche verosímil esta recreación? En que si e en que non? Xustifica a resposta. 
4. Nesta obra relaciónase esta mutación que dá lugar á aparición do home con outra, sabes 

cal? 

Foron os gregos os que no campo da astronomía de posicións inventaron o método dos 
modelos xeométricos. A idea básica, atribuída a Platón, era que o caos dos movementos 
celestes era só aparente, non sendo en realidade máis ca a superposición de diversos ciclos de 
alteracións representables mediante sinxelos movementos circulares uniformes. Por 
conseguinte, a teoría dun astro consistía nun conxunto de movementos harmónicos simples 
capaces de xerar o aparente movemento irregular. Outras culturas, como por exemplo as 
mesopotámicas, recorreran á construción de series numéricas e outros expedientes non 
xeométricos para a computación de datos posicionais.  

Aristóteles foi quen deu o paso consistente en subministrar unha interpretación física aos 
modelos xeométricos homocéntricos de Eudoxo e Calippo, especificando para isto a materia de 
que estaban formadas as esferas, a súa conexión nun sistema global e as forzas cósmicas que as 
facían xirar. Concibe así o mundo como un conxunto de esferas concéntricas, que van desde a 
esfera da terra, en repouso no centro do sistema, á esfera das estrelas fixas na periferia. Un 
mundo que pensa como unha totalidade orgánica ou unidade funcional dotada dunha finalidade 
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intrínseca, que define os seus compoñentes a partir da súa contribución ao funcionamento do 
conxunto. Pódese dicir para o caso dos organismos que o todo é anterior ás partes, na medida 
que as define teleoloxicamente a partir de cadansúa función. Esta concepción organicista 
(teleoloxismo), que Aristóteles aplica tanto ao eido físico (sexa o referido aos seres vivos sexa 
o cosmos no seu conxunto) coma ao eido político, e na que os acontecementos se explican 
acudindo a causas finais (non eficientes nin materiais nin formais), esquecerase no tránsito á 
época moderna en favor do poder preditivo despregado pola súa concepción antagónica, o 
mecanicismo. Segundo este, o universo compórtase coma unha máquina na que todo está 
rixidamente determinado (determinismo) sucede consonte unha concatenación estrita de causa 
efecto, de modo que queda excluído calquera finalismo ou posibilidade de retroacción desde 
situacións posteriores en estadios anteriores do sistema.  

 ACTIVIDADE 20: TEXTO PARA REESCRIBIR 

«A cidade está por natureza antes que a familia e que cada un de nós, pois é de necesidade que 
o todo estea antes que a parte: morto o todo, non haberá nin pé nin man, se non é 
equivocamente, por exemplo, se falamos dunha man de pedra, a tal man será unha man morta. 
Todo está definido pola súa función e pola súa capacidade, de tal xeito que, cando as cousas xa 
non son, non se debe dicir que seguen sendo elas, senón algo co mesmo nome. É evidente, 
pois, que a cidade é por natureza e antes que cada un, xa que, se cada un illado non é 
autosuficiente, estará na mesma posición que as demais partes fronte ó todo, e aquel que non 
ten capacidade de vivir en sociedade ou que nada necesita pola súa autosuficiencia, non é parte 
algunha da cidade, mesmamente coma unha besta ou un deus.» 

ARISTÓTELES; Política libro I, 1253a5–a38 

Cuestións: 

1. Reescribe o texto partindo da idea de que o estado é unha máquina, non un 
organismo.     

Foi tamén Aristóteles quen desenvolveu unha teoría sobre os tipos causas, que vimos de 
mencionar. Chámase ‘causa’ de algo a todo aquilo ao cal ‘se debe’ dalgún xeito que ese algo 
sexa. Segundo isto, habería catro tipos de causa: 

1. Aquilo do cal unha cousa chega a ser e é (causa material). 
2. Aquilo que a cousa é e chega a ser, é dicir, a determinación á que responde, o ‘modelo’ 

ao que se axusta (causa formal). 
3. Aquilo por obra do cal a cousa é e chega a ser (causa eficiente). 
4. Aquilo por mor do cal a cousa é e chega a ser (causa final). 

Adóitanse caracterizar como intrínsecas ou inmanentes ás cousas ou substancias individuais as 
causas material e formal, e como extrínsecas ou exteriores a dúas restantes. Se ben isto resulta 
claro cando se aplica ás producións artificiais, non así cando falamos de procesos naturais, nos 
que todas elas tenden a se identificar. 
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Proseguindo coa explicación da física aristotélica que herdará o medievo cómpre precisar que 
dentro do seu marco de sentido o cambio/movemento haberá ser necesariamente finito e 
absoluto, afectar ao ser do móbil, isto é, ter significación ontolóxica e requirir un motor ou 
axente diferenciado do móbil que recibe a súa acción. A súa vez este motor necesitará doutro 
que explique o seu propio movemento de motor. Ao final de todo sitúa Aristóteles un motor 
inmóbil, un movemento límite que coincide co repouso e que non é outro que o movemento 
circular no que o remate e o principio se confunden. Del di Aristóteles que move sen ser movido, 
que é axente sen ser paciente, que é puro acto ou acto cumprido, o cal move en tanto que 
desexado [por simpatía, diriamos nós], é dicir, como fin no sentido da causa final. O ser, pois, 
como chegar a ser de algo é irredutiblemente movemento, supón sempre movemento. 

Dende a perspectiva grega algo como o noso principio de inercia é totalmente impensable: 
todo movemento require unha explicación, e non só –como para os modernos– os cambios no 
estado do movemento, isto é, as aceleracións. Tamén sucede que, a diferenza de nós, o 
movemento como cambio local non ten preeminencia ningunha fronte aos outros cambios; máis 
ben todo o contrario, constitúe unha clase de cambio que apenas afecta ao ser do móbil. Dito 
isto último doutra maneira, as calidades non poden ser reducidas a configuracións espazo-
temporais, son irredutiblemente calidades, e non será posible, por iso, matematizalas. 

Pero é que tampouco é doado matematizar os movementos locais: Primeiro, porque a 
diferenza de nós a matemática non expresa nin inmediata nin integramente o ser constituínte 
dos fenómenos, senón que é froito dun ‘tomar á parte’ no lógos [«abstraer»], o que só na phýsis 
e como phýsis ten lugar. A matemática é aquí, pois, algo subordinado e dependente da física. 
En segundo lugar, porque para un grego desta época non hai palabra nin concepto que 
corresponda ao que nós nomeamos como ‘o tempo’ ou ‘o espazo’. Un e outro pensábanos como 
fragmentos, de tempo ou de espazo; son por iso sempre finitos. O noso tempo e espazo 
modernos, infinitos, homoxéneos e isotrópicos, que fan posible a matematización da natureza 
serán durante moitos séculos aínda tan só un sen sentido. Certo é que cabe falar –tomados á 
parte no lógos– dun espazo e un tempo que pode ser ampliado e dividido sen fin, pero a cambio 
de recoñecer a súa falta de realidade física. A isto último refírese a afirmación de que o infinito 
tan só pode ter lugar na realidade en potencia, nunca en acto. 

Se o ‘mundo’ é, pois, finito, que hai máis aló?, preguntariamos como modernos. Pero tal 
cuestión carece de sentido se temos en conta que: o lugar dun corpo non é outra cousa que “o 
límite do envolvente”, e o envolvente é á súa vez tamén corpo. Así un corpo non ‘ocupa’ un 
lugar ‘no espazo’, senón que ten simplemente un lugar; e tampouco hai ‘baleiro’, onde remata 
un corpo empeza outro; e entre dous corpos non contiguos sempre hai outro ou outros, dos cales 
o seu lugar é o que chamamos ‘distancia’. O ‘mundo’, entón non ten, non ocupa un lugar, posto 
que non hai o envolvente que o limitase. 

Se o ‘mundo’ é finito, que houbo antes e que haberá despois del? Tamén aquí a cuestión carece 
de sentido, porque o tempo non é senón a medida do movemento. Algo, pois, do movemento; 
porque hai movemento, hai tempo. Se non hai o que se move, non haberá tampouco movemento 
e, xa que logo non haberá tempo ningún. E isto sería o mesmo que dicir que non habería nada 
en absoluto, o cal non é dicible nin pensable. Non hai, pois, antes nin despois do mundo, porque 
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O UNIVERSO MÁQUINA: A MECÁNICA CLÁSICA 

Na procura dunha base para reformar, cando non refundar, a filosofía a fin de a adaptar á nova 
concepción do mundo e do coñecemento que operaba na ciencia, volveuse a mirada cara aos 
atomistas clásicos5, xa que a idea de que todos os fenómenos se poden reducir a configuracións 
de átomos que se moven ao chou no baleiro, conxenia ben coa tendencia á xeometrización da 
natureza. A partir da súa «descontaminación» de connotacións materialistas e ateas polos 
esforzos do sacerdote filósofo e matemático Pierre Gassendi, o atomismo obtivo carta branca 
para o seu desenvolvemento.  

Será, porén, Descartes, quen elaborará unha filosofía mecánica, compatible coa nova ciencia. 
De acordo con ela, o mundo físico redúcese a materia e movemento; e a materia, pola súa parte, 
a pura extensión. De aquí que en verdade todo estea constituído, no fondo, por entidades 
xeométricas. A materia posúe unicamente forma, tamaño e movemento, polo que carece de 
calidades. Estas son o resultado das diversas configuracións espazo-temporais, que producen 
en nós as impresións de cor, dureza e demais, e mesmo a delimitación dos corpos. Tampouco 
habería forzas, pois estas non son outra cousa que os impactos da materia en movemento. As 
accións a distancia da maxia son varridas como residuos escurantistas. E se a materia é o mesmo 
que a extensión, entón non terá sentido falar de espazo ou extensión baleira, agás en termos 
relativos. Descartes nega, pois, aínda que só a efectos teóricos, a existencia do baleiro e 
introduce unha materia sutil, que se identificaría coa extensión, para poder explicar por contacto 
as interaccións da materia. Para o mecanicismo o mundo é pasivo; a materia é inerte no sentido 
moderno da inercia, cuxo principio Descartes formula como presuposto do seu sistema, xunto 
ao de conservación da cantidade de movemento. Deste modo o universo tería sido creado como 
un sistema mecánico pechado, ao que Deus dotou cunha determinada cantidade de movemento, 
así como co principio da súa conservación nos impactos que tivesen lugar no seu interior. Dado 
que todo está cheo de materia, o movemento distribuirase formando grandes remuíños, coma 
os que moven os planetas ao redor do Sol, ou os que arrastran os graves cara ao centro da Terra 
ou os anacos de ferro cara ao imán. E posto que todo deriva das leis de impacto, todos os 
procesos naturais son de carácter matemático; co que o físico e o xeómetra-matemático haberán 
ser a mesma persoa. 

A tensión acadada a partir do segundo terzo do século XVII pola acumulación de traballos 
teóricos e experimentais sobre todo tipo de cuestións, só puido ser relaxada pola obra 
monumental de Issac Newton (1642-1727), que proporcionou unha versión coherente e 
relativamente definitiva da mecánica.  

Os principios matemáticos da filosofía natural de 1687 supuxeron a culminación da tendencia 
xeral da ciencia deste século, consistente en arrebatar áreas á física ou filosofía natural para as 
entregar ao modo matemático de facer ciencia. No se primeiro libro desenvólvense, de menor 
a maior complexidade, as estruturas matemáticas aplicables a masas que se moven no baleiro. 

                                                                 
5 Leucipo e Demócrito. 
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O segundo libro ocúpase do movemento en medios resistentes, polo que non é de aplicación ao 
movemento planetario sen resistencia. É no terceiro libro, onde partindo de experimentos e 
observacións astronómicas, demostra que sistemas como os formados polo Sol e os cometas, 
Xúpiter e o seus satélites, a Terra e a Lúa ou os péndulos, as mareas, os proxectís, etc., son 
descritibles mediante construtos matemáticos. Neste último libro Newton conclúe, a partir dos 
datos astronómicos, que forza, unha e a mesma para todos os corpos, opera no mundo e cal é a 
súa expresión matemática. Unha forza que habería ser directamente proporcional ás cantidades 
de materia implicada e inversamente ao cadrado das súas distancias: a gravidade 

D’Os Principia foi recoñecida unanimemente a súa excelencia matemática, que incluía a 
introdución do potente instrumento do cálculo diferencial e integral. Mais tamén recibiu críticas 
pola súa falta de claridade física respecto da explicación mecánica da gravidade, que semellaba 
ser un retorno ás explicacións precientíficas baseadas nas causas ocultas. Após algunhas 
tentativas de explicación, a honradez intelectual de Newton, á vez que a seguridade sobre a 
validez do seu método, fíxolle responder a esta cuestión o seguinte: «causam gravitatis ex 
phaenomenis nondum didici» («aínda non cheguei a saber, a partir dos fenómenos, cal é a causa 
da gravidade»).  

En conclusión, a mecánica tal e como saíu das mans de Newton constituía unha potentísima 
ferramenta teórica capaz de describir e anticipar o comportamento do universo cunha precisión 
inaudita ata daquela. Se a mecánica cartesiana era como teoría capaz de explicar moito e 
predicir moi pouco, coa newtoniana sucedía todo o contrario. Parecía que se atopara a 
verdadeira estrutura matemática do universo ao admitir este unha descrición tan precisa e exacta 
como se queira (prescindindo da imprecisión por mor dos erros inevitables de medida) a través 
de ecuacións diferenciais. Deste modo realizábase o postulado que inaugurou a modernidade 
consistente na suposición dunha total redutibilidade ao matemático dos fenómenos físicos. 

 ACTIVIDADE 21: COMPARANZA 

• Fai unha comparanza entre o modelo organicista e o mecanicista e presenta os resultados 
graficamente en forma de cadro, táboa ou esquema. 

O UNIVERSO SEGUNDO A CIENCIA CONTEMPORÁNEA: TEORÍA DA 
RELATIVIDADE E MECÁNICA CUÁNTICA 

Na mecánica newtoniana quedaban, non obstante, aspectos pendentes de seren reducidos á súa 
expresión matemática, como xa puxera de manifesto Leibniz, o coautor xunto a Newton do 
cálculo diferencial: 

• O carácter absoluto do espazo e o tempo, aínda que só como un suposto para alén da 
observabilidade. Desde o punto de vista da observación de feito non habería logo 
maneira ningunha de distinguir entre sistemas de referencia e, por tanto, de recoñecer 
eses absolutos.  
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• A masa e a xa mencionada gravidade asociada como forza universal de cohesión do 
universo. 

• A xénese mesma do universo, ou o que vén a ser o mesmo, a súa existencia ou o seu 
carácter de dado. 

O mesmo proceder que trouxo ata este punto á ciencia moderna seguiu activo transformando o 
estado de cousas. Un procedemento basicamente consistente en modelar matematicamente os 
fenómenos físicos observables sen máis limitación ca a eficacia na predición, para procurar 
posteriormente unha interpretación teórico física consistente. Ou tamén, en sentido contrario, 
procurando unha expresión matemática para un modelo teórico físico sen máis limitación ca a 
eficacia explicativo-preditiva do construto fisicomatemático. Ambos os dous sentidos dan por 
suposto que non se pode dar ningún fenómeno observable para o que non haxa ao menos unha 
física que o explique e unha matemática capaz de o describir e predicir.  

Froito desta actividade, na primeira metade do século XX levouse a cabo un programa 
exhaustivo de redución dos últimos redutos que permaneceran alleos ao control do 
coñecemento, facéndolles render contas por medio da súa tradución matemática: 

1. Postularase a relatividade do espazo-tempo con respecto ao movemento e a existencia 
dun límite máximo para a velocidade de calquera movemento equivalente á da luz no 
baleiro. 

2. A masa e a gravidade deixarán de ser fenómenos irredutibles, a enerxía e movemento 
nun espazo de xeometría curva. 

3. Prescindirase de contínuum para elaborar unha física de partículas subatómicas que 
responda a un modelo matemático constituído por variables discretas ou cuantos. 

4. As condicións da posibilidade da observación e da medida serán, por último, 
incorporadas ás da propia constitución da realidade. De aí que os límites que impón a 
observabilidade aos fenómenos descritos e á súa calculabilidade son transferidos ao 
sistema físico como tal. Por exemplo, a imposibilidade de coñecer simultaneamente a 
velocidade e a posición dunha partícula, o chamado principio de incerteza de 
Heisenberg, introduce unha indeterminación estrutural no sistema que afectará á súa 
preditibilidade. Esta indeterminación só poderá ser tratada interpretando que os 
fenómenos subatómicos só son susceptibles de seren descritos en termos estatísticos ou 
que participan á vez de varios estados superpostos incompatibles entre si, tanto segundo 
a mecánica clásica canto a incorporada filoxeneticamente ao noso sistema perceptivo.  

Os dous primeiros puntos corresponden á teoría da relatividade e os dous últimos á mecánica 
cuántica.  

n e
 x 

o s



28 

 

 ACTIVIDADE 22: TEXTOS PARA INTRODUCÍRMONOS 

A POLÉMICA LEIBNIZ-CLARKE 

No último ano da súa vida, o filósofo, matemático, xurista e embaixador, entre outras moitas cousas, 
Gottfried Leibniz (1646-1716) mantivo un debate por correspondencia con Samuel Clarke (1675-1729), un 
discípulo seguidor entusiasta de Newton. A discusión abordaba diversas cuestións acerca do carácter 
absoluto ou relativo do espazo e do tempo. Leibniz xa mantivera outra crúa discusión epistolar co propio 
Newton sobre a paternidade do cálculo (diferencial e integral), na que ambos acabaran acusándose 
mutuamente de plaxio. Ademais, Leibniz discutía os descubrimentos de Newton a respecto do problema 
dos tres corpos e a estabilidade do sistema solar. A perfección de Deus obrigaba, segundo el, a que este 
fose o mellor de los mundos posibles e, por tanto, resultaba absurdo que Deus tivese que dar cada certo 
tempo corda ao reloxo do universo. Como ía Deus a ter creado un mundo en que os planetas podían saírse 
das súas órbitas? En Opticks Newton afirmaba: «Debido á tenacidade dos fluídos, ao rozamento das súas 
partes e á debilidade da elasticidade dos corpos, o movemento é moito máis proclive a se perder ca a se 
ganar e sempre está extinguíndose». A respecto do cal Leibniz retrucaba: «A máquina de Deus é capaz de 
caer en tales desordes que estea obrigado a repararala como se fose un artesán?». Esta polémica acabou 
provocando a ruptura da matemática británica coa da Europa continental. Os franceses seguiron a 
Descartes e a súa antediluviana teoría dos vórtices ata que Voltaire regresou de Inglaterra en 1727 
apoiando a teoría da gravidade de Newton. 

 

«52. Para probar que o espazo sen os corpos é unha realidade absoluta argumentáraseme que 
o universo material se podería mover, ao ser finito, no espazo. Respondín que non parecía 
razoable que o universo material fose finito, e aínda que se lle supuxese finito non é razoable 
que teña movemento, salvo en tanto en canto as súas partes muden de situación entre si, 
porque un movemento semellante non produciría ningún cambio observable e non tería 
sentido. Outra cosa é cando as súas partes cambian de situación entre si, pois daquela se 
recoñece alí un movemento no espazo, pero que consiste na orde das relacións que mudaron. 
Alégase agora que a realidade do movemento á independente da observación e que un barco 
pode avanzar sen que quen está dentro se dea conta. Respondo que o movemento é 
independente da observación, pero que non á independente da observabilidade. Non hai 
movemento cando non hai cambio observable. E incluso cando no hai cambio observable, non 
hai cambio. O contrario está fundado na suposición dun espazo real absoluto que eu refutei 
demostrativamente polo principio da necesidade dunha razón suficiente das cousas.» 

Leibniz, Clarke: Correspondencia, 1716 

Cuestións: 

1. Á vista do desenvolvemento posterior da física explica por que e en que tiña razón 
Leibniz fronte a Newton.     
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REENCONTRO DA FILOSOFÍA E A FÍSICA NA TEORÍA DO CAOS 

Ao longo desta historia que vimos contando e da que xa estamos chegando ao seu epílogo, todo 
o que ten dado aos humanos que pensar, o que poderiamos denominar a cuestión filosófica, foi 
variando de ámbitos e contornos. Así no comezo, entre os gregos antigos, o interese centrábase 
na formulación da cuestión mesma, que á fin rematou caracterizada como a cuestión do ser, 
polo tanto no eido da ontoloxía. Na Idade Media a cuestión filosófica desprazouse cara a alí 
onde daquela había cuestión, Deus, ao plano da teoloxía logo. Na Época Moderna o interese 
filosófico pronto descubriu na nuova scienza, a física matemática, o campo propio no que se 
estaba a xogar nese intre un dos principais reclamos para o pensar. Dende aquela a filosofía non 
deixou de acompañar, ás veces correndo o risco de se confundir con ela, os desenvolvemento 
da ciencia contemporánea, interrogándose polas cuestións e camiños novos e vellos que por 
obra súa resultaron ora abertos ora pechados para o pensamento.  

 ACTIVIDADE 24: TEXTO CON CUESTIÓNS 

«Debemos, pois, considerar o estado presente do universo como o efecto do seu estado 
anterior e como a causa do seguinte. Unha intelixencia que, nun instante dado, coñecese todas 
as forzas de que se acha animada a natureza, así como a situación respectiva dos seres que a 
compoñen, se, ademais, fose o suficientemente ampla como para someter estes datos a 
análise, podería abranguer nunha soa fórmula os movementos dos corpos máis grandes do 
universo e os do átomo máis pequeno: nada lle resultaría incerto e, tanto o futuro coma o 
pasado, atoparíanse presentes aos seus ollos. A mente humana ofrece na perfección que soubo 
dar á astronomía un débil esbozo desta intelixencia. Os seus descubrimentos en mecánica e en 
xeometría, xunto ao da gravitación universal, puxeron ao seu alcance comprender nas mesmas 
expresións analíticas os estados pasados e futuros do sistema do mundo». 

Laplace, Pierre Simon de: Ensaio filosófico sobre as probabilidades. 

 

«Se coñecésemos exactamente as leis da natureza e a situación do universo no instante inicial, 
poderíamos predicir con exactitude a situación do universo nun instante ulterior. Pero, aínda 
que as leis naturais non gardasen máis secretos para nós, non podemos coñecer a situación 
inicial máis ca "aproximadamente". Se isto nos permite predicir a situación ulterior "coa mesma 
aproximación", que é todo o que necesitamos, dicimos que o fenómeno foi predito, que está 
rexido por leis. Pero non acaece sempre así: pode suceder que pequenas diferenzas nas 
condicións iniciais produzan algunhas moi grandes nos fenómenos finais. Un pequeno erro ao 
inicio xerará un erro enorme ao final. A predición vólvese imposible». 

Poincaré, Henri: Ciencia e Método 
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«Parece innecesario sinalar como estas ideas difiren das concepcións tradicionais; os 
fenómenos físicos deixarán de obedecer a leis expresables por ecuacións diferenciais e isto, 
indudablemente, será a maior e máis radical revolución na filosofía natural desde os tempos 
de Newton» 

Henri Poincaré, 1911 

Cuestións: 

1. Explica a partir do texto de Laplace en que consiste o determinismo asociado á 
mecánica newtoniana que vimos de tratar. 

2. Por que di Poincaré que a predición vólvese imposible?  
3. A segunda cita de Poincaré é do ano anterior á súa morte, 1911, á volta do Congreso 

de Solvay no que coñeceu a teoría cuántica do propio Max Planck. Explica a que 
ideas se refire e que consecuencias se derivan deles. 

4. Ponlle nome ás figuras que aparecen na fotografía. 

 

Se a teoría da relatividade de Einstein eliminou a ilusión do espazo e o tempo absolutos da física 
clásica de Newton, a teoría cuántica de Plank, Bohr, Heisenberg e Schrödinger arruinou o soño 
dos procesos de medición controlables. Se as demostracións de Gödel introduciron nos cálculos 
matemáticos limitacións que botaron por terra os seus postulados metalóxicos de compleción, 
consistencia e decidibilidade, a formulación da teoría do caos varreu dun golpe toda pretensión 
de preditibilidade ilimitada na ciencia. 
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 ACTIVIDADE 25: PESCUDA 

«Certamente pódese atrever un a dicir que para os seres humanos é absurdo sequera ter conta  
ou esperar que poida aparecer outro Newton que faga concibible a produción dunha febra de 
herba segundo leis da natureza non ordenadas por unha intención. Hai que negar 
absolutamente este punto de vista aos homes.» 

Kant, I.: Critica do Xuízo, §75, 338 

Cuestións: 

1. Investiga o “xogo do caos” capaz de dar conta da 
“xeración espontánea deste fieito de Barnsley. En que 
sentido supón unha refutación da opinión de Kant? 
Comenta as consecuencias que ten todo isto segundo a 
túa opinión.  

 

Talvez se teña esaxerado a relevancia científica da teoría do caos e da xeometría fractal anexa, 
non digamos das súas aplicacións pouco documentadas a ámbitos coma a análise literario ou a 
xestión empresarial. Non cabe dúbida ningunha porén de que irrompeu no panorama 
contemporáneo unha nova ciencia multidisciplinaria, denominada teoría do caos ou teoría dos 
sistemas dinámicos polos matemáticos, dinámica non lineal polos físicos, e ciencia non lineal 
polo resto dos científicos, que non se pode obviar. Trátase da ciencia do efecto bolboreta, a 
sensibilidade ás condicións iniciais, os itinerarios aleatorios, erráticos e irregulares, o 
comportamento aperiódico e inestable, as órbitas homoclínicas, os estiramentos e pregados, os 
atractores estraños, etc. Un limiar, en suma, que cómpre atravesar. 

 ACTIVIDADE 26: ESCENA DE PELÍCULA 

Cuestións: 

1. Resume e comenta esta escena de Jurasic 
Park sobre «a esencia do caos», dispoñible 
en https://youtu.be/SpJjTbqcHSY  

 

Pasar ao outro lado require aceptar a imposibilidade de predicir o comportamento a longo prazo 
de moitos sistemas unicamente por mor da extrema variabilidade das solucións das súas 
ecuacións de movemento, non por efecto de factores externos ignorados ou ruídos, nin por 
dispor de excesivos graos de liberdade no seu comportamento, nin por tratarse de efectos 
cuánticos. As ecuacións son deterministas, pero as solucións teñen propiedades estocásticas, 
como as que se dan ao lanzar dados sobre unha mesa. A isto denomínaselle «caos determinista». 
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Denomínase sistema dinámico un sistema que evoluciona no tempo, de modo que os distintos 
estados polos que atravesa, a súa traxectoria ou órbita se poden describir mediante unha función 
ou ecuación ou, se se quere, unha fórmula, que son por tanto deterministas (sempre pódese 
determinar unha posición a partir doutra). A teoría do caos é unha das chamadas ciencias da 
complexidade. Os sistemas caóticos son unha clase de sistemas complexos, coma os que trata 
a xeometría fractal, a teoría das catástrofes, a lóxica difusa, etc. Mentres os sistemas moi 
ordenados, como os cristais, ou moi desordenados, como o fume, son simples, de fácil 
descrición, os intermedios poden chegar a ter unha enorme complexidade. Os sistemas caóticos 
son sistemas que mostran un comportamento aperiódico que os fai impredicibles: «o lixeiro 
movemento das ás dunha bolboreta pódese sentir ao outro lado do mundo», afirma un 
proverbio chinés. Os sistemas caóticos aparecen nas matemáticas, a física, a astrofísica, a 
meteoroloxía, a bioloxía, a medicina… Por todos lados os sistemas reais presentan dinámicas 
caóticas… 

Non ser lineal (isto é, sistemas nos que as ecuacións do seu desenvolvemento ou traxectorias 
son de grao distinto de cero e un e, xa que logo, o efecto dunha suma de causas pode non ser a 
suma de cadanseus efectos, polo que unha pequena variación, o bater de ás dunha bolboreta por 
exemplo, nas condicións iniciais pode supoñer unha resultado desproporcionado, ou sexa, o que 
se chama o efecto bolboreta) nin integrable (é dicir, que non se pode integrar a ecuación da 
traxectoria a partir das solucións, que non existe logo a posibilidade de describir o seu 
comportamento ao longo do tempo mediante funcións coñecidas, ou sexa, que non son 
predicibles porque as súas traxectorias se estiran e pregan recorrentemente sobre si mesmas, o 
chamado efecto baralla) constitúen as condicións necesarias para que un sistema dinámico sexa 
caótico. A primeira ten que ver coa sensibilidade ás condicións iniciais, a segunda coa 
impredicibilidade.  

Esta impredicibilidade cuantitativa dos sistemas dinámicos caóticos non impide porén a súa 
análise cualitativa, isto é, a que se dirixe ás características do comportamento global do sistema. 
Interesará xa que logo determinar, por exemplo, se o sistema é estable ou chagará a se estabilizar 
a longo prazo, e en que posibles estados; se variará e como ao mudar as condicións iniciais. E, 
por suposto, interesará particularmente determinar os puntos ou conxuntos de puntos singulares 
ou críticos, é dicir, aqueles que constitúen referencias para o sistema por permaneceren 
constantes no tempo. Trátase dos atractores, chamados así  porque as órbitas próximas tenden 
a converxeren neles. Formando parte deles, dentro dos considerados atractores clásicos, 
atópanse os puntos centro, os sumidoiros, os homoclínicos, os ciclos e os toros límite, e, por 
outro lado, áchanse os atractores estraños, os cales posúen unha estrutura fractal, é dicir, de 
xeometría recursiva autosemellante. Estes últimos son os que están directamente relacionados 
coa impredicibilidade dos movementos e a  índole caótica do comportamento do sistema. 

Un centro   Un sumidoiro Unha fonte                 Unha cadeira 
ou punto homoclínico 
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Dentro dos sistemas non lineais e non integrables pódense distinguir os chamados 
hamiltonianos, que conservan a enerxía, e os disipativos, que non a conservan. Aos primeiros 
pertence o sistema dos tres corpos suxeitos a gravidade estudado por Poincaré, o sistema estelar 
estudado por Hénon e Heiles ou os billares de Hadamard e Sinái. Estes sistemas teñen unha 
orixe homoclínica, mais carecen de atractores estraños ou patolóxicos, os cales implican 
estruturas disipativas. Os segundos adóitanse denominar caos a secas.  

 ACTIVIDADE 27: CONXECTURA 

• Se no canto de vivir xirando en torno a 
un sol simple, habitásemos nun planeta 
que xirase ao redor dunha estrela dobre, 
a órbita que seguiriamos resultaría 
caótica e se pareceríase á da imaxe. Que 
consecuencias se derivarían deste feito? 

O caos, como dixemos, maniféstase por todos lados. Aparece no movemento dos corpos 
celestes (problema dos tres corpos), no comportamento do péndulo dobre, nos fluídos ao borde 
da turbulencia (fluxo de Rayleight-Bérnard), nalgunhas reaccións químicas (reacción de 
Belousov-Zhabotinsky), en certas poboacións biolóxicas, no movemento cambaleante da lúa de 
Saturno con forma de pataca Hiperión ou o movemento de Plutón etc. En medicina a teoría do 
caos pode axudar a clasificar estados, podéndose establecer unha correlación entre estados 
complexos e caóticos coa saúde e ríxidos e ordenados coa enfermidade. O descubrimento desta 
ubicuidade do caos poderíase considerar a terceira gran revolución da ciencia do último 
século, despois da relatividade e a mecánica cuántica. 

En conclusión, os sistemas caóticos dos que estamos a falar rachan coa equivalencia entre 
determinación e preditibilidade. En conclusión, os sistemas caóticos dos que estamos a falar 
rachan coa equivalencia entre determinación e preditibilidade. 

A impredicibilidade dos sistemas caóticos contravén a esixencia do método científico tal e 
como se viña aplicando ata o de agora. Este método baséase na verificación ou falsación de 
predicións realizadas a partir das hipóteses sometidas a contrastación. Se non se pode predicir, 

Un ciclo límite Un toro límite Atractor estraño de Rössler Atractor estraño de Lorenz 
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tampouco non se poderá contrastar nada. Con todo, esta incongruencia non abonda para excluír 
do territorio explorado por a para a ciencia convencional o que procede do ámbito das ciencias 
da complexidade. Máis ben estas esixen substituír os sistemas de contrastación cuantitativa por 
análises descritivos cualitativos capaces de explicar a estrutura mesma da realidade. 

Nihil sine ratione, «nada sen unha razón [suficiente]». Este principio moderno, denominado 
de razón suficiente, está detrás da dificultade para prescindir en ultimo termo do determinismo, 
nin sequera a respecto destes territorios onde rexen as teorías do caos, e admitir a irrupción do 
azar en si mesmo e non por respecto á posibilidade como tal de predición. Segundo este 
principio toda realidade determinada, isto é, toda realidade de seu, ha ser determinable, ou sexa, 
ten que poder ser referida e explicada a partir doutra determinación. O real pénsase como unha 
serie o secuencia temporal de presentes determinados, na que non se poden dar interrupcións, 
aínda que si traxectorias lineais previsibles; pero tamén desenvolvementos non lineais 
infinitamente cruzados, pregamentos, efectos bolboreta e baralla, é dicir, caos determinista 
impredicible de feito.  

Unha maneira esta, malia a impredicibilidade dos buratos negros do caos, de manter baixo 
control o real, pechando a porta a calquera irrupción do puro azar e do puro acontecer. Talvez 
non a única maneira posible de pensar as cousas… a condición claro está de prescindir do 
control. 

PROPOSTAS OPCIONAIS DE TRABALLO 

 ACTIVIDADE 28: INVESTIGACIÓN 

• Procura información sobre as actividades da empresa Eudaemonic Enterprises a finais 
da década de 1970 e a teoría do caos. 

 ACTIVIDADE 29: INVESTIGACIÓN 

• Procura información acerca dos principais campos de aplicación e desenvolvemento da 
teoría do caos e preséntaa nun documento en formato dixital, como unha presentación 
de diapositivas ou un póster ou infografía. 

 ACTIVIDADE 30: ELABORACIÓN DUN VIDEOTITORIAL 

Utilizando estas ferramentas ou outras semellantes elabora un videotitorial sobre algún apartado 
do tema. 
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VOCABULARIO 

Resultante da Actividade 2 

WEBGRAFÍA 

Resultante da Actividade 4 

BIBLIOGRAFÍA 

Resultante da Actividade 5 
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