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A revolução científica do século XVII iniciada com Galileu resultou sobretudo do facto de se 
ter adoptado como ponto de partida a descrição linear dos fenómenos. Galileu conseguiu o feito 
notável  de  explicar  o  movimento  dos  projécteis  como  a  composição  de  dois  movimentos:  O 
movimento vertical e o movimento horizontal. Sendo que o movimento final resultava ser a simples 
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soma dos dois movimentos. Deste modo o princípio de sobreposição ficou implantado, de 
pedra e cal, na física. Por outro lado também no estudo do movimento relativo, iniciado com 
Giordano Bruno, este princípio de sobreposição, que veio a ser mais tarde chamado princípio 
de relatividade de Galileu, também se revelou adequado na descrição dos fenómenos então 
estudados.

Descartes  vai  sistematizar  este  princípio  de  sobreposição,  o  princípio  de  adição  de 
velocidades de Galileu, como uma simples consequência da abordagem linear onde, como se 
sabe, o todo é igual à soma das partes. Neste processo de descrição dos fenómenos, estudar 
uma parte  ou  o  todo  é  precisamente  a  mesma  coisa.  É  implicitamente  assumido  que  as 
diferentes  partes  que  constituem  o  todo,  quando  em  interacção,  não  se  modificam 
reciprocamente. Por outro lado existe uma relação directa entre a acção e reacção. Newton vai 
mesmo mais  longe ao postular o princípio da sobreposição nos seus Principia  como base 
conceptual de toda a sua mecânica.

Este  estado  de  coisas  da  omnipresença  do  princípio  de  sobreposição,  do  método 
cartesiano, vai manter-se na corrente principal da física, designada por física clássica, sem 
grandes problemas até ao início do século XX. Naturalmente que houve opositores donde 
devemos salientar a grande figura de Leibniz, seguido por Huygens, os Bernuilli e outros. O 
trabalho deste sector de pensadores deu, mais tarde, origem às teorias de campo. No entanto 
todos  estes  novos  desenvolvimentos  conseguiram,  melhor  ou  pior,  ser  integrados  no 
paradigma mecanicista onde reinava omnipresente e omnipotente o princípio cartesiano da 
sobreposição.

Convém referir que todos os enormes avanços científicos indo da mecânica, astronomia, 
termodinâmica electricidade e  magnetismo foram todos  feitos  deste  quadro conceptual  da 
chamada física clássica. Por outro lado, o enorme progresso tecnológico dos séculos XVII, 
XVIII e XIX foi, como bem sabemos, tornado possível devido, entre outros condicionantes, 
ao avanço científico.

Com o advento do século XX a situação começaram a complicar-se no campo científico 
sobretudo em duas frentes:

A  primeira  complicação  surge  no  domínio  das  grandes  velocidades,  velocidades 
próximo da velocidade da luz. Nestes domínios a habitual lei da adição de velocidades, o 
princípio de sobreposição, mostrou a sua falência ao ser incapaz de explicar o resultado de 
certas experiências, nomeadamente a de Michelson e Morley. O que se passa é que a estas 
velocidades,  velocidades próximas da saturação,  o princípio de sobreposição uma simples 
consequência  da  aproximação  linear  cartesiana  deixa  de  ser  adequado  para  descrever  a 
situação. Trata-se como é de ver de um fenómeno essencialmente não linear onde existe uma 
interacção recíproca entre o sistema e o meio. Neste caso não é de estranhar que a lei de 
adição de velocidades não funcione. De facto o que se passa é que o acron ou corpúsculo 
luminoso integrado no campo gerado pela sua onda guia, a onda theta, apesar de possuir uma 
velocidade muito grande, a sua velocidade natural instantânea, vai sofrer um retardamento da 
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sua velocidade média devido à interacção com o meio caótico subquântico. Este decréscimo 
de  velocidade  média  prossegue  até  que  se  atinge  uma  velocidade  estacionária  que  é  a 
velocidade máxima possível compatível com as condições. Consoante a natureza e condições 
físicas do meio, tais como por exemplo a temperatura, esta velocidade pode eventualmente 
variar.  No  entanto,  e  em condições  habituais  esta  velocidade  média  máxima  possível,  a 
velocidade de saturação, vai ser independente da velocidade da fonte emissora. Naturalmente 
que antes de atingir a saturação esta velocidade pode ser diferente, no entanto rapidamente 
atinge a  velocidade de saturação,  ficando para todos os efeitos práticos constante.  Só em 
condições  experimentais  muito  especiais,  tal  como  no  efeito  de  túnel,  tal  velocidade  de 
saturação pode eventualmente ser ultrapassada.

Ora o que se vai fazer? Em vez de ver que se tratava de um fenómeno tipicamente não-
linear e que nestas condições a habitual lei de sobreposição linear não funcionava, pois que as 
velocidades em questão estavam precisamente na região de saturação, e portanto por mais que 
se  fizesse  a  velocidade  não  aumentava  nem diminuía,  nas  condições  comuns  em que  as 
experiências  se  realizavam,  vai  ser  simplesmente  postulado  directa  ou  indirectamente  a 
invariância da velocidade da luz. Quer dizer, vai-se esconder, vai-se escamotear, a natureza 
essencialmente não-linear do fenómeno através de um postulado, linearizando assim à força 
fenómenos  extremamente  complexos,  com  as  desastrosas  consequências  que  daí 
inevitavelmente resultaram.

A segunda complicação está relacionada com os micro-objectos, com a escala quântica. 
Neste  domínio  surgiu  o  problema  do  dualismo  onda-corpúsculo  mostrando  que  os  entes 
quânticos se comportavam, de certa maneira, como ondas e como corpúsculos. Mais uma vez 
estávamos perante fenómenos tipicamente não-lineares e que portanto para a sua adequada 
descrição era necessário abandonar a habitual aproximação linear cartesiana. Niels Bohr, em 
vez de enfrentar esta situação vai, de igual modo, esconder, mascarar esta não-linearidade 
inerente aos fenómenos à escala quântica no seu conhecido princípio da complementaridade 
arrastando ao postulado da redução ou colapso da função de onda. Construindo então uma 
teoria pretensamente linear, quer dizer linear em todo o domínio excepto quando da medida 
ao dar-se o colapso da função de onda. Desta inconsistência básica, desta recusa em aceitar o 
não-linear como ponto de partida resultaram todos os paradoxos e problemas com que se tem 
enfrentado a mecânica quântica ortodoxa.

Agora, que estamos mais distanciados no tempo, e portanto temos uma visão mais clara 
do que foi a física do século XX, uma tentativa tosca de linearizar fenómenos essencialmente 
não-lineares, temos consciência de que é necessário desenvolver toda uma nova física mais 
geral, mais global, a Hiperphysis. Esta hiperfísica partirá, naturalmente, do pressuposto de que 
os  fenómenos  que  se  pretendem descrever,  quer  à  escala  quântica  quer  no  domínio  das 
grandes velocidades, próximo da saturação, necessitam logo de partida de uma abordagem 
não-linear baseada no princípio organizacional da euritmia.
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