
Le os seguintes textos e contesta as preguntas que se formulan
Texto 1

“A maioría dos primeiros filósofos creron tan só principios a aqueles que se dan
baixo a forma da materia; pois afirman que o elemento e principio primeiro de todas as
cousas é aquel a partir do cal todas as cousas existen e chegan por primeira vez ao ser
e no que terminan en converterse na súa corrupción, subsistindo a substancia pero
cambiando  nos  seus  accidentes;  porque  tal  natureza  consérvase  sempre…,  pois  é
necesario que haxa algunha substancia natural, sexa unha ou múltiple, da que nazan as
demais, mentres esta se conserva. Respecto ao número e á forma de tal principio non
todos están de acordo”.

ARISTÓTELES: Metafísica

1. Cal é a idea principal do texto? Como xorde esa problemática? Podemos afirmar
que existen propiamente o nacemento e a morte? Razoa a resposta

2. Fai un mapa conceptual dos presocráticos agrupándoos en función do número de
archés: monistas, dualistas e pluralistas. Faino agora en función do movemento,
agrúpaos en inmóbiles e móbiles, distinguindo os que teñen movemento propio
dos que se moven por algo exterior a eles.

Texto 2
“Como  viron  que  os  atributos  e  as  relacións  das  escalas  musicais  podíanse

expresar en números, desde entón todas as demais cousas parecéronlles modeladas en
toda a súa natureza segundo os números, e xulgaron que os números eran o primeiro
no conxunto da natureza e que o ceo enteiro era unha escala musical e un número” 

ARISTÓTELES, “Metafísica”

1.  A que filósofos cres que alude Aristóteles? Por que?  
2. Sitúa os filósofos referidos por Aristóteles no seu contexto histórico e filosófico.
3. Cal é segundo o texto o principio da natureza?
4.  Que  significa  no  texto  que  «o  ceo  enteiro  era  unha  escala  musical  e  un

número»? 

Texto 3
«Algúns, en efecto, cren que hai un só elemento; deles, uns cren que este elemento

é a auga; outros que é o aire; outros que é o lume; outros, finalmente, que é un ser
máis sutil cá auga e máis denso có aire, o cal ser, por ser infinito, din que contén todos
os ceos.»

ARISTÓTELES: “Sobre o Ceo”, III, p.5.

1. A que grupo de filósofos se está a referir Aristóteles neste texto?

Texto 4
«Este cosmos, o mesmo de todos, non o fixo ningún deus nin ningún home, senón

que sempre foi, é e será lume eterno que se acende segundo medida e que se extingue
segundo medida […] a guerra é pai de todas as cousas e rei de todas as cosas, a uns
fíxoos deuses e a outros fíxoos homes […] Deus é día-noite, inverno-verán, guerra-paz,



fartura-fame  […] a harmonía que caracteriza ao cosmos é unha harmonía tensa como
ocorre co arco e coa lira»

1. Quen é o autor do texto?  Xustifica a resposta.  

Textos 5 e 6
“Algúns din que todas as demais cousas son feitas e flúen sen que exista nada estable; e
que só permanece un único ser substancial, a partir do cal todas as cousas son aptas
para cambiar e transfigurarse”.

ARISTÓTELES Sobre o Ceo
“Un só camiño narrable queda: que é. e sobre este camiño hai signos abundantes: que,
en  tanto  existe,  é  inenxendrado  e  imperecedoiro;  íntegro,  único  no  seu  xénero,
indestrutible e realizado plenamente; nunca foi nin será pois é agora todo á vez, un
continuo”.

Diels-Kranz, “Presocráticos, fragmentos e testemuñas”
1. Cal é a idea principal do primeiro texto e cal a do segundo? Agora compara as

dúas afirmacións, En que se asemellan?
2. A  que  ser  substancial  fai  referencia  o  texto  primeiro  e  cales  son  as  súas

características? Fai o mesmo co segundo texto.
3. Trata de explicar por que di Parménides que o Ser é único. 

Texto 7
“Anaxágoras,  pola  súa  parte,  fala  dos  elementos  nun  sentido  contrario  ao  de
Empédocles. Este en efecto, di que o lume e a terra e todos os demais corpos da mesma
orde son os elementos, e que por eles están constituídas todas as cousas. Mentres que
Anaxágoras afirma o contrario. Di, en efecto, que aquelas cousas que son de partes
semellantes, a saber: a carne, o óso e outras análogas, son os elementos; mentres que o
aire, o lume e os demais corpos análogos a estes, son unha mistura de sementes.

ARISTÓTELES Sobre o Ceo
1. Cal é o  arché para Anaxágoras e para Empédocles? Por que di no texto que

Anaxágoras fala dos elementos nun sentido contrario ao de Empédocles?
2. Cal é a problemática que leva os pluralistas  a afirmar a existencia  de varios

arkhés Como explican o movemento?
3. Compara a postura de Anaxágoras coa dos outros pluralistas.

Texto 8
Demócrito (…)  denomina o espazo cos seguintes nomes: “o baleiro”,  “a

nada”, o “compacto” e o “ente”. Cre que son tan pequenos que son capaces de eludir
a nosa percepción,  aínda que posúen toda clase de formas,  figuras e diferenzas de
tamaño. Deste  xeito  pode el,  partindo deles  como se fosen elementos,  producir  por
agregación tamaños perceptibles aos nosos ollos e demais sentidos.

ARISTÓTELES: De caelo, DK. 67
1. Compara a concepción do espazo de Demócrito coa de Kant.

Texto 9
“-Examina, pois –proseguiu Sócrates- a que consecuencias nos leva aquilo e vexamos
se compartes a miña opinión. Eu opino, en efecto, que se hai algo belo ademais do Belo
en si, non será belo por ningunha outra causa senón porque participa do Belo a que
nos referimos. E o mesmo nos demais casos. ¿Estás de acordo neste tipo de causa?
-Estouno–contestou.



-En canto ás outras causas, ás causas sabias, nin as comprendo –continuou Sócrates-
nin son capaz de coñecelas. Antes ao contrario, si alguén me di que un obxecto é belo
porque ten unha cor brillante ou unha forma determinada ou calquera outra cousa
polo estilo, todas estas explicacións as mando a paseo –xa que con todas elas me armo
un lío-. E para min teño esta explicación simple, elemental e probablemente inxenua:
que  o  que  fai  que  tal  obxecto  sexa  belo  non  é  outra  cousa  que  a  presenza  ou
participación da Beleza, prodúzase ésta como se produza: sobre isto último, en efecto,
non me pronuncio con rotundidade pero si  que é  a Beleza  a que fai  que todos os
obxectos belos sexan belos.” 
      1. Quen é o autor do texto?  Xustifica a resposta.

Texto 10
“Non  hai  ningunha  dúbida  de  que  todo  o  noso  coñecemento  comeza  coa

experiencia.  En efecto,  ¿Que podía espertar e poñer en acción a nosa facultade de
coñecer se non fosen os obxectos que feren os nosos sentidos e que, por unha parte,
producen por si mesmos representacións e,  por outra, poñen en movemento a nosa
facultade intelectual a fin de que compare, enlace ou separe estas representacións e
elabore así a materia bruta das impresións sensibles para obter dela un coñecemento
dos obxectos chamado experiencia?
Segundo o tempo, pois, ningún coñecemento precede en nós á experiencia e con ela
comezan todos os nosos coñecementos. Pero se ben todo o noso coñecemento comeza
coa experiencia, iso non proba que se derive todo el  da experiencia, pois podería ser
que  o  noso  coñecemento  por  experiencia  fose  un  composto  do  que  recibimos  das
impresións sensibles e do que a nosa propia facultade de coñecer (...) proporciona por
si mesma.”

                                                      , “Crítica da razón pura”           
       

1. Quen é o autor do texto?  Xustifica a resposta.  Que é o que a “nosa propia
facultade de coñecer (…) proporciona por si mesma”?

Texto 11
“Así a causa de que os nosos sentidos nos enganan algunha vez, quixen supoñer que
non había ningunha cousa que fose tal como eles nolas fan imaxinar. E, porque hai
persoas  que  se  equivocan  razoando,  mesmo  no  tocante  ós  máis  simples  temas  de
xeometría,  e  fan  paraloxismos,  xulgando  que  eu  estaba  suxeito  a  erro  tanto  como
calquera outro, rexeitei como falsas todas as razóns que tiña adoptado anteriormente
como demostracións. E, en fin, considerando que os mesmos pensamentos que temos
estando espertos, poden tamén ocorrérsenos cando durmimos, sen que neste caso haxa
ningún que sexa verdadeiro, resolvín finxir que todas cantas cousas me tiñan entrado
no espírito non eran máis verdadeiras cás ilusións dos meus soños. Pero, xa que logo
decateime de que, mentres quería pensar deste xeito que todo era falso, era preciso que
eu,  que  o  pensaba,  necesariamente  fose  algunha  cousa.  E  observando  que  esta
verdade:  eu  penso,  logo  eu  son,  era  tan  firme  e  tan  segura  que  todas  as  máis
extravagantes suposicións dos escépticos non eran capaces de perturbala, xulguei que
podía recibila sen escrúpulos como o primeiro principio da filosofía que eu buscaba”.
       
       1. Quen é o autor do texto?  Xustifica a resposta. Que supón o “eu penso, logo eu
son” para a Historia da filosofía?



Texto 12
“Todas  as  percepcións  da  mente  humana  redúcense  a  dúas  clases  distintas  que
denominamos impresións e ideas. A diferenza entre ambas consiste nos graos de forza e
vivacidade con que inciden sobre a mente e se abren camiño no noso pensamento ou
conciencia. Podemos denominar impresións ás percepcións que entran con maior forza
e  violencia(…).  Por  ideas  entendo  as  imaxes  débiles  das  impresións(…).  Por
conseguinte, limitarémonos agora a establecer como proposición xeral que todas as
nosas ideas simples, na súa primeira aparición, se derivan de impresións simples, que
corresponden e representan exactamente.”
       1. Quen é o autor do texto?  Xustifica a resposta. Cal é a problemática filosófica
que abordan os tres textos anteriores? 

Texto 13

“O primeiro dos preceptos consistía en non recibir como verdadeiro o que con
toda evidencia non recoñecese como tal, evitando cuidadosamente a precipitación e os
prexuízos, e non aceptando como certo senón o presente ó meu espírito de maneira tan
clara e distinta que acerca da súa certeza non puidese cabe-la menor dúbida. […] non
debemos deixarnos persuadir nunca senón pola evidencia da razón. E nótese ben que
digo da razón, non da imaxinación nin dos sentidos.”

……………………., “Discurso do método”.

1. Quen é o autor do texto? Segundo o texto, Cal é a relación entre dúbida, razón e
coñecemento?

Texto 14
“Se é difícil definir o que é unha leituga ou un cabalo, pense o lector cánto máis o é
explicar un concepto abstracto como o ben, o pensar, o pecado ou a piedade. Pois ben,
entre os 127.000 vocábulos do diccionario italiano, hai un, o verbo “ser”, que é o máis
complicado  de  todos:  de  PARMÉNIDES  a  HEIDEGGER non hai  filósofo  que  non
intentase chegar a unha conclusión respecto disto…

Para PARMÉNIDES, o ser é Un, inmóbil e Eterno. Para PLATÓN, en cambio, o ser é
múltiple e atópase constituído polas Ideas, isto é, entidades transcendentes, universais,
nas que o demiúrgo se inspirou para construír o mundo. Para ARISTÓTELES, por
último, o ser é aínda algo transcendente, que ten que ver co mundo ultrasensible, pero,
ao mesmo tempo, é tamén individual e, xa que logo, inmanente.”

L. DE CRESCENZO: Historia de la filosofía griega, segunda parte, páxs. 117-118

1.  Cal  é  a  problemática  filosófica  que  aborda  o  texto.  Por  que?  Compara  as
concepcións do ser de Parménides, Platón, Aristóteles

Texto 15
“Cando, polo tanto, dicimos que o pracer é fin non nos referimos ao pracer dos

disolutos ou aos que se dan no gozo, como cren algúns que descoñecen ou non están de
acordo ou interpretan mal a nosa doutrina,  senón ao non sufrir  dor  no corpo nin
turbación na alma. Pois nin banquetes nin orxías constantes, nin gozar de rapaces nin
de  mulleres,  nin  de  peixes  nin  das  demais  cousas  que  ofrece  unha  mesa  luxosa



producen unha vida feliz, senón un cálculo prudente que investigue as causas de toda
elección…”.

                                                       , “Carta a Meneceo”

1. Quen é o autor do texto?  Xustifica a resposta. Cal é a problemática filosófica
que aborda  o texto.  Por  que?  Pódese  afirmar  que  o autor  do  texto  é  eudemonista?
Xustifica a resposta.

Texto 16

“-Agora, meu querido Glaucón-continuei-, esta figuración debe ser aplicada punto
por punto ao denantes dito; hai que comparar o ámbito do que se manifesta á vista coa
morada-prisión, a luz do lume que hai nela co poder do sol; e, se comparas a subida
arriba e a contemplación do que alí hai coa ascensión da alma ao ámbito intelixible,
non defraudarás a miña expectativa, que é polo que estás desexoso de escoitarme. Deus
sabe, quizais, se isto é verdade. En calquera caso, o que a min me parece é isto: no
intelixible o último que se ve, e con traballo, é a idea do Ben; pero unha vez percibida,
hai que concluír que ela é como a causa de todo o recto e belo de todas as cousas, que
no mundo visible xerou a luz e o seu señor, mentres que no intelixible ela é a soberana,
produtora da verdade e da intelixencia, e que ten que poñer os ollos nela quen, tanto
privada como públicamente, queira proceder de forma sabia.” 

1. Quen é o autor do texto?  Xustifica a resposta. 
2. Contextualízao histórica e filosóficamente.  
3. Cal é a temática filosófica que aborda o texto? Xustifica a resposta.
4. Cales son as diferenzas e as relacións entre o nundo intelixible e o mundo visible

a que refire o texto? Que é a idea do Ben? 

Texto 17
“Entendo por idea un concepto necesario de razón dos que non se pode dar nos

sentidos  un  obxecto  correspondente.  Os  conceptos  puros  de  razón que  agora
consideramos son, pois, ideas trascendentais. Son conceptos da razón pura, posto que
contemplan  todo  coñecemento  empírico  como  determinado  por  unha  absoluta
totalidade de condicións. Non son invencións arbitrarias, senón que veñen formuladas
pola natureza mesma da razón e,  por isto,  refírense necesariamente a todo uso do
entendemento. Son, por fin, trascendentais e superan o límite de toda experiencia, no
campo  do  cal  non  se  pode  atopar  nunca  un  obxecto  que  sexa  axeitado  á  idea
transcendental.”

I. KANT: Crítica de la razón pura
1) Explica, segundo o texto, o que entende Kant por idea.
2) Que relación teñen as ideas coa experiencia?

Texto 18
“Deus morreu, queremos que viva o superhome, trátase, polo tanto, dun fallido intento
de substituír a un deus morto por un home divinizado (…)
Escoitade e direivos o que é o superhome. O superhome é o sentido da terra. Que a
vosa vontade diga: sexa o superhome o sentido da terra. Eu conxúrovos, irmáns meus,
a que permanezades fieis ao senso da terra, e non prestedes fe aos que vos falan de
esperanzas ultraterreas!  Son destiladores de veleno,  conscentes  e inconscentes.  Son



desprezadores da vida: levan dentro de si o xérmolo da morte e están eles mesmos
envelenados. A terra está cansa deles: morran pois dunha vez!”  

F. NIETZSCHE Así falou Zaratustra
1. Que significa para Nietzsche a morte de Deus? Quen vai ocupar o seu posto?
2. Que quere dicir que o Superdome permanece fiel ao sentido da terra? Por que ter
esperanzas noutro mundo significa desprezar a vida?
3. Ves neste texto algo relacionado coa crítica que fai Nietzsche á relixión? Coñeces
algún filósofo que fixera algo parecido? 

Texto 19 e 20
“O peso máis pesado. Supoñendo que un día, ou unha noite, un diaño te seguise

na máis solitaria das túas soidades e che dixese: “esta vida, tal como a viviches e a
estás vivindo, terás que vivila outra vez, outras infinitas veces, e non haberá nela nada
novo,  senón  que  cada  dor  e  cada  pracer  e  cada  pensamento  e  salouco  e  todo  o
indiciblemente pequeno e grande da túa vida chegará de novo, e todo na mesma orde
de  sucesión  e  igualmente  esta  araña  e  este  claro  de  lúa  por  entre  os  árbores,  e
igualmente este instante, e eu mesmo. O eterno reloxo de area da existencia dáse volta
unha e outra vez,¡e á par súa ti, polbiño de po!” Non te tirarías ao chan rechiando os
dentes e maldicindo ao diaño que así che falou? Ou experimentaches algunha vez un
instante tremendo no que lle contestarías:”Es un deus e nunca xamais oín dicir nada
tan  divino!”  Se  esa  noción  chegara  a  dominarte,  transformaríate  e  quizabes  te
esmagase tal e como es. A pregunta ante todo: “queres isto outra vez e aínda infinitas
veces?”  pesaría  como  o  peso  máis  pesado  sobre  todos  os  teus  actos!  Ou,  como
necesitarías amarte a ti  mesmo e á vida,  para non desexar nada que esta última e
eterna confirmación e ratificación?”

F. NIETZSCHE Gaia ciencia (aforismo 341)

 “Eu seguín as pegadas do vivo, percorrín os camiños máis grandes e os máis
pequenos, para coñecer a súa índole.

Co centuplicado espello captei a súa mirada cando tiña pechada a boca: para
que fosen os seus ollos os que me falasen. E os seus ollos faláronme.

Pero en todo lugar onde atopei seres vivos oín falar tamén de obediencia. Todo
ser vivente é un ser obediente.

E isto é o segundo: danse ordes a quen non sabe obedecerse a si mesmo. Así é a
índole dos viventes.

Pero isto é o terceiro que oín: que mandar é máis difícil que obedecer. E non só
porque quen manda leva o peso de todos os que obedecen, e ese peso facilmente o
esmaga.

Un ensaio e un risco advertín en todo mandar; e sempre que o ser vivo manda
arríscase a si mesmo ao facelo…

En todos os lugares onde atopei seres vivos, atopei vontade de poder; e mesmo na
vontade de poder do que serve atopei vontade de ser señor.

F. NIETZSCHE Así falou Zaratustra
1. Cal é a idea principal do primeiro texto e cal a do segundo?


