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1. Crítica da doutrina platónica:  
a. Que aspectos da filosofía platónica non son admisibles para Aristóteles? 

i. Que problemas plantexa a Teoría das Ideas de Platón segundo Aristóteles? 
ii. Que problema presenta a explicación do movemento das cousas na filosofía platónica 

dende o punto de vista aristotélico? 

http://albertopachecob.blogspot.com/2007/02/conocimiento-platnico-vs-conocimiento.html 

http://profeblog.es/paco/filosofiaii/platon/otro-autor/ 

2. O proceso de abstracción fronte ao acceso dialéctico ás ideas de corte platónico 
a. Cal é o obxecto de coñecemento para Platón e para Aristóteles? Coinciden? Non coinciden? 
b. Cal é o punto de partida do coñecemento nun e noutro autor? Coinciden? Non coinciden? 
c. Que proceso conduce a acadar o obxecto de coñecemento proposto no caso de Platón e no de 

Aristóteles? Coinciden? Non coinciden? 

http://albertopachecob.blogspot.com/2007/01/conocimiento-platnico-vs-conocimiento.html 

 
3. A teoría hylemórfica no seo da physis: teoría da substancia 

a. A que chama Aristóteles physis? 
b. Que é a substancia? A que chama Aristóteles substancia primeira? E substancia segunda? 
c. Que é o hilemorfismo? A que responde? Cal é a relación entre materia e forma? 
d. Que ten que ver a teoría hilemórfica coa physis (natureza)? 

http://ficus.pntic.mec.es/~igop0009/filosofia2/conceptos4.2.htm 

 
4. A kínesis ou cambio. Os principios do cambio. A teoría causal. 

a. Que entende Aristóteles por movemento? 
b. Que clases de movemento hai? 
c. Que provoca o cambio? Cantas e que causas hai? Exemplo?  

http://www.e-torredebabel.com/Historia-de-la-filosofia/Filosofiagriega/Aristoteles/Movimiento.htm 

 

5. Xerarquía de seres e modos de ser 
a. Podemos definir o “ser”? Se podemos, como hai que facelo? 
b. Cantos e cal son os “modos de ser”? 
c. Que quere decir que algo “é en potencia”? E que “é en acto”? 
d. É o mesmo o “Acto Puro” que o “Motor Inmóbil”? 

 

6. Antropoloxía e psicoloxía 

a. Que quere decir que a unión de alma e corpo é sustancial? 
b. Que tipos de alma hai? 
c. Considera Aristóteles que a alma é inmortal? 

 
7. Ética e Política 

a. Cal é segundo Aristóteles o fin que persigue o home? 
b. En que consiste a felicidade humana? 
c. Que é o ben? 
d. Que é a virtude? Que tipos de virtude hai? 
e. Hai relación entre ética e política? 
f. Que quere decir que a política aristotélica é de corte naturalista? 
g. Que é a xustiza? 
h. Cal é o fin da política? 
i. Cales son as formas de goberno? Cal é a preferible segundo Aristóteles? 

http://www.boulesis.com/didactica/apuntes/?a=187&p=4 


