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1. Introdución 
A materia: liñas xerais 

A materia de Historia da filosofía fai un longo percorrido polos principais autores e mo-
mentos do pensamento filosófico. Os contidos desta materia están secuenciados en catro 
grandes etapas históricas: antiga, medieval e renacentista, moderna e contemporánea. En 
cada unha delas serán abordados unha serie de autores e correntes especialmente significa-
tivos, seleccionando os temas máis importantes da súa obra para ter unha visión completa 
da historia da filosofía. 

Libro de texto 

Esta guía didáctica está feita en relación co libro de texto seguinte: Historia da filosofía, 
da editorial Santillana, e dos autores Emilio Lledó Íñigo, Manuel Cruz Rodríguez, Miguel 
Angel Granada Martínez, José Luis Vilacañas Berlanga; con ISBN 9788482248844. 

O libro de texto desenvolve dezanove unidades distribuídas ao longo de catro bloques te-
máticos. Os contidos de cada unidade divídense en apartados numerados (1, 2, 3, etc.) e 
dentro destes apartados aparecen subapartados referenciados como (1.1, 1.2, 1.3., etc.). 

En cada unidade figuran os apartados denominados “Actividades e repaso”, “Ponte a pro-
ba” e “Probas resoltas”, que permiten complementar e ampliar os contidos do tema. 

Distribución temporal das unidades 

Primeiro trimestre: unidades 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (distribuídos quincenalmente). 

Segundo trimestre, unidades 8, 9, 10, 11 (distribuídos quincenalmente). 

Terceiro trimestre, unidades 12, 14, 15, 16, 18 (distribuídos quincenalmente). 

Metodoloxía de estudo 

Dado o carácter a distancia desta modalidade de bacharelato, o estudo ten que ser autóno-
mo, e nese sentido suxerimos a seguinte metodoloxía: 

� Lectura atenta de cada apartado, na que se procura unha comprensión xeral, aclarando 
as dúbidas que xurdan sobre o  significado dos conceptos ou termos.  

� Segunda lectura na que se subliñan os contidos significativos. 

� Elaboración dun resumo coherente a partir dos contidos sublimados. 

� Reelaboración dun esquema ou mapa conceptual dos contidos. 

� Realización das actividades de autoavaliación da guía didáctica correspondentes á uni-
dade estudada. 

� Estudo comprensivo memorístico dos contidos. 

� Realización das actividades de titoría da guía didáctica. 
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Apartados do traballo en cada unha das unidades 

Cada unidade ven estruturada en catro apartados:  

� Criterios de avaliación: determinan os obxectivos a alcanzar en cada unidade e que ser-
virán de referencia para a avaliación dos mesmos. 

� Orientacións para o estudo: son indicacións para enfocar correctamente o estudo do te-
ma. 

� Actividades de autoavaliación: están dirixidas a avaliar o grao de comprensión do estu-
do das unidades, coas solucións ao final da guía didáctica. 

� Actividades de titoría: están dirixidas a completar o estudo das unidades (as dúbidas 
que orixinen o estudo das mesmas resólvense nas titorías de orientación). 

As titorías lectivas e de orientación 

Titorías lectivas 

Debido á modalidade semipresencial desta ensinanza, as titorías lectivas dunha sesión se-
manal van  dirixidas a abordar os aspectos fundamentais da materia e a orientar o alumno 
no estudo autónomo das unidades.  

O alumno debe acudir ás titorías lectivas coas unidades preparadas, segundo o calendario 
lectivo que lle indique o titor.  Nese sentido, suxerimos como modo de preparación e estu-
do das unidades a metodoloxía anteriormente exposta. 

Titorías de orientación 

Están dirixidas a solucionar as dúbidas  que suscite no alumnado o desenvolvemento das 
actividades, e  a realizar as aclaracións necesarias aos problemas que xurdan no estudo da 
materia; e  a ofrecer as orientacións necesarias, para resolver as dificultades que atope o 
alumno cando desenvolve o seu traballo autónomo de estudo. 

De acordo coa guía didáctica, as dúbidas que xurdan na realización do apartado activida-
des de titoría  resólvense nestas titorías de orientación 

Lecturas recomendadas 

Recoméndase as que figuran no libro de texto ao final de cada un dos bloque temáticos. 
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2. Unidade 1. Os presocráticos  
Criterios de avaliación 

Unha vez estudado o tema deberá ser capaz de: 

� Identificar as características específicas da explicación da natureza levada a cabo polos 
presocráticos. 

� Contrapoñer o pensamento de Heráclito có de Parménides. 

� Identificar as características dos denominados autores pluralistas. 

� Caracterizar o pitagorismo. 

Orientacións para o estudo 

Este tema ten un carácter introdutorio, pero é indispensable  coñecelo para comprender os 
contidos das unidades posteriores. Deberá  precisar: 

– O paso do mito ao logos, e os primeiros intentos de explicación racional dadas polos 
presocráticos. 

– As diferenzas entre o pensamento de Heráclito e o de Parménides. 

– As características do pitagorismo. 

– Os trazos propios  dos denominados autores  pluralistas. 

Actividades de autoavaliación 

Conteste ás seguintes cuestións: 

� 1 Cal é o tema principal das primeiras investigacións filosóficas? 

� 2 Con que identifica o arché cada un dos filósofos presocráticos? 

Actividades de titoría 

� Realice un esquema no que figuren os filósofos presocráticos xunto coas  súas princi-
pais achegas. 

� Conteste, do apartado “actividades e repaso”, páxina 22 do libro de texto, ás cuestións 
1, 4, 8, 9, 12.  

3. Unidade 2. Os sofistas e Sócrates 
Criterios de avaliación 

Unha vez estudado o tema deberá ser capaz de: 

� Explicar o xiro antropolóxico que se produce na filosofía grega nese período. 

� Sinalar as diferenzas entre os sofistas e Sócrates. 

� Identificar as características do pensamento socrático. 
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Suxestións para o estudo 

Nesta unidade o estudo debe centrarse nos seguintes  apartados do libro de texto: 

� 1. “Os sofistas”, no que destacamos o contexto sociocultural no que xorden, así como o 
relativismo e escepticismo con respecto ao coñecemento e a moral.  

� 2. “Sócrates: o individuo, as leis e o saber”: deste último apartado interésanos destacar 
a súa concepción do saber, o intelectualismo moral que defende, e a súa oposición aos 
sofistas.  

Actividades de autoavaliación 

Conteste ás seguintes cuestións: 

� 1 Que cambios se producen na sociedade grega, no período socrático? 

� 2 Sinale as características principais dos sofistas. 

� 3 Expoña a posición ética de Sócrates. 

Actividades de titoría 

� Confeccione un esquema contrastando as  características do sofistas coas de Sócrates. 

� Conteste, do apartado “actividades e repaso”, páxina 35 do libro de texto, ás cuestións 
3, 5, 10. 

4. Unidade 3. Platón 
Criterios de avaliación 

Unha vez estudado o tema deberá ser capaz de: 

� Expoñer a teoría das ideas de Platón. 

� Relacionar a teoría do coñecemento de Platón coa teoría das ideas. 

� Sinalar os trazos principais da concepción antropolóxica e política de Platón, expresan-
do a súa relación. 

� Explicar a concepción ética de Platón. 

� Relacionar a filosofía platónica cos presocráticos, cos sofistas e con Sócrates. 

Orientacións para o estudo 

Dada a transcendencia da filosofía platónica, faga un resumo–esquema da totalidade do 
tema para facilitar o seu estudo. 

Actividades de autoavaliación 

Conteste ás seguintes cuestións: 

� 1. Expoña as influencias de Heráclito, Pitágoras, Parménides, Anaxágoras e Sócrates en 
Platón. 

� 2. Características do mundo sensible e do mundo das ideas. 

� 3. Explique a xerarquización do mundo das ideas. 
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� 4. Enumere e caracterice as partes da alma, segundo Platón. 

� 5. Detalle e caracteriza os graos de coñecemento, segundo Platón. 

� 6. Explique os tres modos de acceso ao coñecemento do mundo das ideas ou intelixible. 

� 7. Explique os significados do termo areté ou virtude en Platón. 

� 8. Sinale e caracterice as partes ou niveis do estado que defende Platón. 

� 9. Expoña as características dos distintos réximes políticos que distingue Platón. 

Actividades de titoría 

� Defina os seguintes termos ou conceptos: idea, harmonía.  

� Conteste, do apartado “actividades e repaso”, páxina 53 do libro de texto, ás cuestións 
1, 2, 6,  

� Análise e comentario do texto do apartado “ponte a proba”, páxina 55 do libro de texto. 

5. Unidade 4. Aristóteles 
Criterios de avaliación 

Unha vez estudado o tema deberá ser capaz de: 

� Caracterizar as principais teorías que Aristóteles achega para explicar a realidade. 

� Identificar as posicións de Aristóteles opostas a Platón. 

� Determinar os trazos principais da ética e da política aristotélica. 

� Sinalar as características da súa cosmoloxía. 

� Precisar as achegas da lóxica aristotélica. 

Suxestións para o estudo 

Elabore un resumo ou esquema do tema durante o estudo do mesmo. 

Actividades de autoavaliación 

Conteste ás seguintes cuestións: 

� 1. Que pretende acadar Aristóteles co estudo da Lóxica? 

� 2. Explique o significado de proposición, categoría e siloxismo en Aristóteles. 

� 3. Explique as diferenzas que establece Aristóteles entre arte ou técnica, ciencia e sabe-
doría. 

� 4. Que estuda a metafísica e por que Aristóteles a denomina filosofía primeira? 

� 5. Cal é a diferenza entre substancia e accidente, segundo Aristóteles? 

� 6. Diferencie entre substancia primeira e substancia segunda. 

� 7b. En que consiste o hilemorfismo? 

� 8b. Explique a teoría da potencia e o acto. 

� 9. Expoña a crítica á teoría das ideas que fai Aristóteles. 
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� 10. Cal é a definición de movemento que fai Aristóteles e que tipos de movemento dis-
tingue? 

� 11. Explique a teoría das causas de Aristóteles. 

� 12. Expoña as características do mundo sublunar e do mundo supralunar. 

� 13. Como concibe ao home? 

� 14. Cal é a concepción do coñecemento que defende Aristóteles? 

� 15. Que entende Aristóteles por vida virtuosa? 

Actividades de titoría 

� Conteste ás cuestións 7, 9, 10 do apartado “actividades e repaso”, páxina  75 do libro de 
texto. 

� Análise e comentario do texto do apartado “ponte a proba”, páxina 105 do libro de tex-
to. 

� Análise e comentario do texto do apartado “probas resoltas”, páxina 73 do libro de tex-
to 

6. Unidade 5. A filosofía helenística 
Criterios de avaliación 

Unha vez estudado o tema deberá ser capaz de: 

� Identificar os trazos principais do período helenístico. 

� Definir as características principais da ética epicúrea, estoica e escéptica. 

Suxestións para o estudo 

Nesta unidade debe centrarse nunha panorámica xeral das características das distintas co-
rrentes éticas.  

Actividades de autoavaliación 

Conteste ás seguintes cuestións: 

� 1. Cales son as características xerais do Helenismo? 

� 2. Explique a  concepción ética do Epicureísmo. 

� 3. Caracterice a posición ética do Estoicismo. 

� 4. Que define á ética escéptica? 

Actividades de titoría 

� Represente nun esquema as distintas escolas éticas deste período, xunto coas súas ca-
racterísticas. 

� Conteste ás cuestións 1, 2, 7, 9, 10 do apartado “actividades e repaso”, páxina  87 do 
libro de texto.  
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7. Unidade 6. De santo Agostiño ata o 
século XII  
Criterios de avaliación 

Unha vez estudado o tema deberá ser capaz de: 

� Identificar os trazos da situación do cristianismo neste período. 

� Determinar a relación entre a razón e a fe en santo Agostiño. 

� Definir a cidade de Deus. 

� Identificar o argumento ontolóxico. 

Suxestións para o estudo 

Centre a súa actividade de estudo nos seguintes  apartados do libro de texto:  

� 1. O triunfo do cristianismo. 

� 2. Santo Agostiño.  

� 3.4 San Anselmo de Canterburry. 

Actividades de autoavaliación 

Conteste ás seguintes cuestións: 

� 1. Expoña a situación do cristianismo a finais do imperio romano. 

� 2. Como entende santo Agostiño a relación entre a razón e a fe? 

� 3. Explique as concepcións da creación e do mal que defende santo Agostiño. 

� 4. Explique como entende santo Agostiño, a cidade de Deus. 

� 5. Expoña o argumento ontolóxico de santo Anselmo de Canterburry. 

Actividades de titoría 

� Conteste ás cuestións 1, 3, 8 do apartado “actividades e repaso”, páxina  105 do libro 
de texto. 

� Análise e comentario do texto do apartado “ponte a proba”, páxina 105 do libro de tex-
to. 
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8. Unidade 7. O século XIII: a recepción 
de Aristóteles e santo Tomé de Aqui-
no 
Criterios de avaliación 

Unha vez estudado o tema deberá ser capaz de: 

� Relacionar a posición de Tomé de Aquino, nas relacións razón e fe, con outras posturas 
ao respecto. 

� Sinalar os trazos da relación entre a razón e a fe en Tomé de Aquino. 

� Analizar os distintos argumentos dados para a demostración da existencia de Deus. 

� Precisar os tipos de lei que distingue. 

� Identificar as influencias aristotélicas en Tomé de Aquino. 

Orientacións para o estudo 

No estudo desta unidade destaque os seguintes apartados do libro de texto: 

� 2. Aristóteles no século XIII.   

� 3. Santo Tomé de Aquino. 

Actividades de autoavaliación 

Conteste ás seguintes cuestións: 

� 1. Cal é a posición de santo Tomé de Aquino na relación razón e fe? 

� 2. Cales son as diferenzas entre os preámbulos de fe e os artigos de fe? 

� 3. Como xustifica Tomé de Aquino a necesidade da demostración da existencia de 
Deus? 

� 4. Cal é a estrutura formal das vías tomistas? 

� 5. Explique brevemente a primeira vía para a demostración da existencia de Deus. 

� 6. Que camiños  propón Tomé de Aquino para chegar ao coñecemento da esencia de 
Deus? 

� 7. Que tipos de leis distingue Tomé de Aquino? 

Actividades de titoría 

� Conteste ás cuestións 1, 5, 9 do apartado “actividades e repaso”, páxina  122 do libro 
de texto. 

� Análise e comentario do texto do apartado “ponte a proba”, páxina 125 do libro de tex-
to. 
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9. Unidade 8. Guillerme de Ockham e 
Nicolás Maquiavelo 
Criterios de avaliación 

Unha vez estudado o tema deberá ser capaz de: 

� Identificar a crise da escolástica a través de Guillerme de Ockham. 

� Explicar a postura nominalista sobre a cuestión dos universais. 

� Caracterizar a ciencia política de Maquiavelo. 

� Sinalar a relación entre ética, relixión e política, segundo Maquiavelo. 

� Identificar as características do estado moderno, segundo Maquiavelo. 

Orientacións para o estudo 

Nesta unidade interesa destacar a figura de Ockham porque representa a crise da escolásti-
ca, e a  de Nicolás Maquíavolo en canto que representa o xurdimento do estado moderno. 

Actividades de autoavaliación 

Conteste ás seguintes cuestións: 

� 1. Explique o principio de economía. 

� 2. Expoña o principio de singularidade. 

� 3. En que consiste o nominalismo? 

� 4. Como concibe Guillerme de Ockham a relación razón e fe? 

� 5. Por que se considera a Maquíavolo como o teórico do estado moderno? 

� 6. Explique o rexeitamento da teoría política tradicional. 

� 7. Explique a perspectiva racional e empírica da ciencia política que concibe Maquía-
volo. 

� 9. Explique en que consiste a razón de estado. 

� 10. Cales son os factores que determinan que se sexa un bo gobernante? 

� 11. Cal é a relación entre política e relixión, segundo Maquiavelo? 

Actividades de titoría 

� Conteste ás cuestións 5, 10 do apartado “actividades e repaso”, páxina  105 do libro de 
texto. 
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10. Unidade 9. A filosofía na idade mo-
derna 
Criterios de avaliación 

Unha vez estudado o tema deberá ser capaz de: 

� Identificar as achegas que deron lugar á revolución cosmolóxica. 

� Sinalar as características do novo modelo científico. 

� Explicar os trazos do racionalismo. 

� Sinalar as características do proxecto cartesiano. 

� Analizar os elementos do método cartesiano. 

� Identificar os trazos fundamentais da metafísica cartesiana. 

� Analizar a física cartesiana. 

Orientacións para o estudo 

Nesta unidade debe centrar a súa atención nos seguintes  apartados do libro de texto:  

� 1. A revolución cosmolóxica.  

� 2. Galileo e a cosmoloxía copernicana. 

� 4. Isaac Newton.  

� 5.1. Descartes.  

Actividades de autoavaliación 

Conteste ás seguintes cuestións: 

� 1. Mencione as distintas contribucións de Copérnico,  Képler, Galileo e Newton á cien-
cia moderna. 

� 2. Expoña as características xerais do racionalismo. 

� 3. Cal é o proxecto de Descartes? 

� 4. Que caracteriza á dúbida cartesiana? 

� 5. Que caracteriza ao método cartesiano? 

� 6. Cal é o primeiro principio da filosofía cartesiana? 

� 7. Expoña os trazos fundamentais da metafísica cartesiana. 

� 8. Como explica Descartes a existencia de Deus? 

� 9. Expoña os principios fundamentais da física cartesiana. 

Actividades de titoría 

� Expoña a teoría do coñecemento de Descartes. 
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� Análise e comentario do texto do apartado “probas resoltas”, páxina 165 do libro de 
texto. 

� Análise e comentario do texto do apartado “ponte a proba”, páxina 167 do libro de tex-
to. 

11. Unidade 10. O empirismo 
Criterios de avaliación 

Unha vez estudado o tema deberá ser capaz de: 

� Caracterizar a posición empirista de Locke con respecto ao coñecemento. 

� Identificar os fundamentos e características do liberalismo político. 

� Analizar a orixe e tipo de percepcións, segundo Hume. 

� Expresar as críticas que fai á metafísica e aos seus conceptos fundamentais. 

� Identificar a posición ética de Hume. 

Orientacións para o estudo 

Faga un esquema da unidade.  

Actividades de autoavaliación 

Conteste ás seguintes cuestións: 

� 1. Cal é, segundo Locke, a orixe do coñecemento? 

� 2. Explique a teoría do contracto social en Locke, 

� 3. Cal é o principal proxecto de Hume? 

� 4. Que entende Hume por percepcións? Sinale os tipos. 

� 5. Que leis, segundo Hume,  regulan a asociación de ideas na mente? 

� 6. Que son as relacións de ideas e as cuestións de feitos? 

� 7. Como concibe Hume o principio de causalidade? 

� 8. Que explicación dá Hume á existencia do mundo exterior? 

� 9. En que consiste a crítica que fai ao eu? 

� 10. Cal é a crítica que fai á existencia de Deus? 

� 11. Por que se chama emotivismo a postura ética de Hume? 

Actividades de titoría 

� Conteste ás cuestións 2, 5, 8 do apartado “actividades e repaso”, páxina  180 do libro 
de texto.  

� Análise e comentario do texto do apartado “probas resoltas”, páxina 181 do libro de 
texto. 

� Análise e comentario do texto do apartado “ponte a proba”, páxina 183 do libro de tex-
to. 
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12. Unidade 11. A filosofía crítica de Kant 
Criterios de avaliación 

Unha vez estudado o tema deberá ser capaz de: 

� Identificar a síntese kantiana do racionalismo e o empirismo. 

� Precisar o obxectivo da Crítica da razón pura. 

� Explicar o chamado xiro copernicano. 

� Precisar a crítica que fai ao proceso de coñecemento. 

� Determinar a posibilidade da Metafísica como ciencia. 

� Determinar o problema da moralidade en Kant. 

Orientacións para o estudo 

Estude en profundidade o tema, dada a transcendencia e a inflexión que supón o pensa-
mento de Kant. 

Actividades de autoavaliación 

Conteste ás seguintes cuestións: 

� 1. Que se entende por xiro copernicano en Kant? 

� 2. Que condicións debe ter un xuízo para que sexa científico? 

� 3. En que consiste o xuízo sintético a priori? 

� 4. Que analiza Kant en cada parte da “Crítica da razón pura”? 

� 5. Que é o espazo e o tempo en Kant? 

� 6. Diferencie entre fenómeno e nóumeno. 

� 7. Cal é o papel da sensibilidade, do entendemento e da razón, segundo Kant? 

� 8. Cal é a función das ideas transcendentais ou conceptos puros da razón? 

� 9. Por que rexeita a Metafísica como ciencia? 

� 10. Que caracteriza ao imperativo categórico, fronte ao imperativo hipotético? 

� 11. Diferenza entre a ética material e a ética formal. 

� 12. En que consiste a boa vontade, segundo Kant? 

� 13 Cales son os postulados da razón práctica? 

Actividades de titoría 

� Análise e comentario do texto do apartado “probas resoltas”, páxina 204 do libro de 
texto. 

� Análise e comentario do texto do apartado “ponte a proba”, páxina 206 do libro de tex-
to. 
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13. Unidade 12. A época dourada de 
Weimar 
Criterios de avaliación 

Unha vez estudado o tema deberá ser capaz de: 

� Definir as teses fundamentais de Hegel. 

� Caracterizar a dialéctica hegeliana. 

� Identificar as interpretacións do idealismo de Hegel polos seus seguidores. 

Orientacións para o estudo 

Centre a atención do estudo desta unidade no apartado: 

�  4. Hegel e o espírito. 

Actividades de autoavaliación 

Conteste ás seguintes cuestións: 

� 1. Defina brevemente os fundamentos básicos do idealismo de Hegel. 

� 2. Cal é o papel da dialéctica no sistema hegeliano? 

� 3. Que aspecto da filosofía hegeliana é destacado pola esquerda hegeliana e cal pola de-
reita hegeliana? 

Actividades de titoría 

� Conteste ás cuestións 6 e7 do apartado “actividades e repaso”, páxina  216 do libro de 
texto. 

14. Unidade 14. O problema social: Marx 
Criterios de avaliación 

Unha vez estudado o tema deberá ser capaz de: 

� Precisar a noción de ser humano que expresa Marx. 

� Identificar as características do materialismo e da dialéctica marxista. 

� Caracterizar o materialismo histórico. 

� Diferenciar os conceptos de estrutura, superestrutura, relacións de produción, medios 
de produción, plusvalía. 

� Analizar a noción de alienación e das súas variantes no pensamento de Marx. 

� Comprender a noción de teoría e praxe no pensamento de Marx. 

� Caracterizar a  critica ao materialismo. 
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Orientacións para o estudo 

Os contidos  expostos a continuación serven para responder a algunhas cuestións das acti-
vidades de autoavaliación e para complementar o estudo da unidade. 

Humanismo 

Concepción do ser humano que defende: 

� O ser humano é un fin en si mesmo e non un medio. 

� O ser humano caracterízase polo traballo. O home desenvolve a súa natureza a través 
do traballo, co que produce os bens necesarios para satisfacer as súas necesidades, e 
faino en relación cos demais, en sociedade.  

� A natureza humana é dinámica, o home é un ser que se fai a si mesmo. 

� Caracterízase pola praxe, pola actividade transformadora. 

� Rexeita a visión tradicional do ser humano, que o caracteriza, fundamentalmente, como 
teórico fronte a como praxe. 

� Critica a Hegel pola súa concepción idealista do home, por concibilo como autocon-
ciencia. 

� Oponse a Feuerbach por caracterizar ao home como de natureza estática e porque can-
do se refire aos homes, faino de maneira xenérica, ignorando a natureza social e con-
creta dos mesmos.   

�  Critica a Economía Política porque emprega o ser humano como unha besta de carga, 
porque, a través do traballo é tomado como unha cousa, e non como un ser humano que  
desenvolve a súa natureza a  través do traballo. 

A dialéctica 

Características: 

� Recibe de Hegel a noción da Dialéctica (tese, antítese, síntese) pero modifícaa substitu-
índo idea  por materia  e xustificación por transformación. 

� Mentres que Marx dirixe a dialéctica sobre a economía e a política, Engels faino sobre 
a natureza. 

O materialismo 

Posición propia e críticas: 

� Marx é materialista, é dicir, defende a prioridade do ser fronte ao pensamento, e ao ser, 
é dicir, á materia concíbea como dinamizada dialecticamente, en parte polo labor trans-
formador do ser humano. 

� Oponse ao idealismo de Hegel, xa que na relación entre ser e pensamento, Marx dá 
prioridade ao ser fronte ao pensamento, o contrario do que fai Hegel; é por tanto, unha 
materia interpretada concretamente e non de forma abstracta. 

� Critica o materialismo de Feurerbach e o materialismo clásico porque son abstractos, 
estáticos e mecánicos, fronte ao materialismo concreto, dinámico e dialéctico que de-
fende Marx. 

� Engels achega o materialismo dialéctico á natureza, Marx achega o materialismo dia-
léctico á historia. 
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O Materialismo Dialéctico (Diamat) 

Posición propia e críticas: 

� A súa formulación débese a Engels,  é o resultado de aplicar o materialismo e o método 
dialéctico de Hegel á natureza. Recibe influencias dos avances da química e da bioloxía 
(evolucionismo de Darwin).  

� A súa tese principal afirma que o único real na natureza é a materia, que é toda realida-
de obxectiva e sensible, que está  sometida ao movemento. 

� As leis que rexen os cambios son as seguintes: cambio universal, acción recíproca da 
materia e conexión universal, cambio cualitativo,  e loita de contrarios. 

� En contraposición ao materialismo mecanicista moderno, o Diamat atribúe á materia 
dinamismo interno e desenvolvemento no espazo e no tempo; afirma que a natureza ten 
historia, evolucionando temporalmente nun proceso que vai do simple ao complexo.  

• Materialismo Histórico (hismat) 

Caracterización: 

� É o resultado de aplicar o materialismo e o método dialéctico de Hegel á historia das 
sociedades. Define toda sociedade como modo de produción ou sistema de estruturas 
interrelacionadas (económica, sociopolítica e cultural). 

� A base do sistema é a estrutura económica, que determina a superestrutura cultural. É 
dicir, todo o que os homes pensan e a súa organización social e política dependen das 
condicións materiais de vida. Na historia non son factores como a ideoloxía, a relixión 
ou o Estado, os determinantes, senón que o é o traballo. Un cambio na estrutura eco-
nómica provocará cambios  na totalidade do sistema. 

� O conxunto de todo o sistema son os distintos modos de produción que o ser humano 
foi empregando para satisfacer as súas necesidades ao longo da historia: comunismo 
primitivo, escravismo, feudalismo, capitalismo e comunismo. 

� As  leis básicas que rexen esta explicación da historia dende a perspectiva material e 
dialéctica  son:  

– A historia é explicable mediante leis, baseadas na observación da historia mesma.  

– A loita de clases é o motor da historia. Etapas: comunismo primitivo, escravismo, 
feudalismo, capitalismo e comunismo (fin do proceso dialéctico). 

– As forzas determinantes da evolución/revolución histórica son as forzas económicas 
e materiais da vida humana, que constitúen a súa estrutura ou infraestrutura. 

� Á análise do modo de produción capitalista dedícalle un lugar especial, introducindo e 
modificando conceptos tales como valor de uso, valor de cambio, mercadoría, plusva-
lía, relacións especiais de explotación, codificación, reificación, fetichismo. 

Infraestrutura ou estrutura económica 

Definición e características: 

� É o conxunto de actividades mediante as cales os seres humanos producen os bens ne-
cesarios para a satisfacción das súas necesidades. A actividade produtiva é a principal, 
e o seu resultado é o produto. 

� A capacidade de producir dunha sociedade vén determinada polas forzas produtivas ou 
capacidade de producir, que engloba a: 

– Forza de traballo (seres humanos que coa súa actividade xeran o proceso).  
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– Medios de produción (riquezas naturais e aparello técnico). 

� Segundo o grao de desenvolvemento das forzas produtivas, correspóndenlle unhas de-
terminadas relacións de produción: son as que se establecen entre os propietarios dos 
medios de produción e os axentes humanos que achegan o traballo, e están determina-
das polas condicións materiais da produción; poden ser técnicas ou sociais. 

� Os cambios históricos prodúcense cando entran en colisión as forzas produtivas da so-
ciedade coas relacións de produción existentes no seu seo (relacións de propiedade), 
orixinando  unha época de revolución social, posto que, ao cambiar a base económica 
da sociedade, se modifica toda a superestrutura erixida sobre ela. 

Superestruturas social e política 

Caracterización: 

� Reflicten a infraestrutura económica. Toda sociedade divídese en dúas clases antagóni-
cas: explotadora e explotada.  

� Clase social é o conxunto de persoas sometidas ás mesmas condicións de vida. A loita 
de clases é o motor da historia.  

� O Estado é o instrumento político da clase explotadora para someter a clase explotada; 
toda medida política está destinada a favorecer a unha clase en prexuízo doutra. 

Superestrutura cultural ou ideolóxica   

Caracterización: 

� A superestrutura depende da estrutura, das condiciones materiais de vida dunha socie-
dade, é a vida a que determina a conciencia. A superestrutura é o montaxe xurídico, po-
lítico e relixioso que se fundamenta na estrutura.  

� Cada clase social posúe unha determinada representación da realidade, non obstante, a  
da clase dominante proxéctase sobre todo o tecido social, chegando a identificarse coa 
forma de pensar de toda a sociedade. Se a estrutura cambia  (as forzas produtivas no 
seu desenvolvemento entran en contradición coas relacións de produción), como conse-
cuencia, a superestrutura cambia. 

� As ideoloxías ou ideas xorden así, ao servizo dos intereses da clase social dominante na 
que a súa función principal é xustificar o privilexio económico, social e político desa 
clase, ao evadir aos individuos da realidade na que viven. 

A alienación humana 

Definición e caracterización: 

� O seu diagnóstico é que o ser humano se atopa alienado, é dicir, o home a través do 
traballo, que é a súa actividade natural, debería sentirse realizado, debería permitirlle 
desenvolverse a si mesmo, pero non é así. O home no traballo non se realiza, o traballo 
non lle permite satisfacer as súas necesidades, é utilizado, de tal xeito que se sinte es-
traño no traballo. 

� Concepto: desdobramento, alleamento, estrañamento, perda de algo que nos pertence. 
Falsa conciencia ou conciencia errónea respecto á realidade que nos rodea. Relaciónase 
coa ideoloxía. 

� Influencia hegeliana: para Hegel a alienación é algo positivo, xa que constitúe o segun-
do momento da dialéctica, etapa necesaria do autocoñecemento do Espírito. 
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� Influencia de Feuerbach: estudo da alienación relixiosa do ser humano no cristianismo. 
Coincide con Marx en darlle un valor negativo. 

Alienación económica 

Características: 

� Forma básica de alienación, por ser a estrutura económica a base da sociedade, que 
fundamenta as outras manifestacións da alienación (alienación relixiosa, ideolóxica). 

� O traballo é a esencia do ser humano, pero cando hai alienación o traballador se ve des-
posuído do produto do seu traballo, e este, en lugar de permitirlle a súa realización 
esencial, redunda na súa deshumanización. 

� Esta alienación dáse dende tres frontes:  

– No produto que produce co traballo (codificación), iso que produce é inalcanzable. 
O traballo non lle pertence (é doutro), o cal aumenta a súa dependencia; prodúcese a 
situación paradoxal de que o home se realiza máis fóra do traballo (no ocio) que no 
traballo, que sería o natural no ser humano. A plusvalía é a parte do obxecto que o 
traballador produce e non lle pertence, por iso queda alienado, desposuído, desreali-
zado, reducido a mercancía. 

– Na natureza, xa que o ser humano proxecta o seu ser sobre o produto, o humaniza; e 
segundo sexa a actividade económica, así será a transformación sobre a natureza. 

– Nas relacións sociais cos demais: tamén intervén ao impedir o que sería a produción 
social de bens para un mesmo e para os demais. 

� En definitiva, non hai reencontro do home na súa actividade natural, polo que a solu-
ción radicaría na abolición da propiedade privada que é a causante da alienación eco-
nómica.  

Alienación social política e relixiosa 

Críticas: 

� A alienación ideolóxica ou política é criticada porque xorde da situación material que a 
sustenta. A ideoloxía capitalista xustifica a situación establecida. O Estado estrutúrase 
na clase política que manda e na clase que obedece; deste xeito, o Estado escraviza a 
sociedade en lugar de poñerse ao seu servizo. Aparece a división da sociedade en cla-
ses, de xeito que os seres humanos, iguais por natureza, quedan clasificados de acordo 
aos bens materiais que posúen. 

� Critica a alienación relixiosa porque proxecta o ser humano fóra da realidade, e porque 
serve de xustificación ás clases dominantes. A relixión está ao servizo do sistema de 
explotación económica. É síntoma da miseria humana e impide a liberación: é o opio 
do pobo. 

Superación da alienación 

Proposta: 

� En relación coa análise do modo de produción capitalista, propón Marx, o paso da eco-
nomía capitalista á economía socialista mediante unha revolución ou ditadura do prole-
tariado, caracterizada pola desaparición de propiedade privada dos medios de produ-
ción.  

� O fin último é a superación definitiva de todo tipo de alienación coa chegada da socie-
dade comunista.  
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Teoría e praxe 

Posición: 

� Marx considera a filosofía anterior como unha mera teoría ou contemplación da reali-
dade, que está separada da base material dos seres humanos que pensan. 

� Marx considera a filosofía como praxe (actividade transformadora) ou construción da 
realidade. 

� Concepción do ser humano como ser activo que transforma a natureza e a historia. 

� A teoría debe considerarse como proxecto que guía a acción dos seres humanos. Entén-
dese como pensamento con eficacia práctica. Praxe como práctica revolucionaria. 

Actividades de autoavaliación 

Conteste ás seguintes cuestións: 

� 1. Expoña as concepcións do ser humano que critica Marx. 

� 2. Cales son as diferenzas fundamentais entre a dialéctica de Hegel e a de Marx? 

� 3. Expoña a concepción do materialismo de Marx, e explique as críticas que realiza 
doutras versións do materialismo. 

� 4. En que consiste o materialismo dialéctico que formula Engels? 

� 5. Explique o materialismo histórico. 

� 6. De que depende a capacidade de producir dunha sociedade? 

� 7. Que son as relacións de produción? 

� 8. Como se producen os cambios históricos, segundo Marx? 

� 9. Que entende Marx por superestrutura? 

� 10. Como interpreta Marx as ideoloxías? 

� 11. Cal é o diagnóstico que fai Marx sobre a alienación humana? 

� 12. Explique a alienación no traballo, segundo Marx. 

� 13. Expoña as críticas que fai Marx á alienación política e relixiosa 

� 14. Cal é a proposta de Marx para superar a alienación económica? 

� 15. Que entende Marx por praxe? 

Actividades de titoría 

� Expoña a teoría política do marxismo. 

� Conteste, do apartado “actividades e repaso”, páxina  247 do libro de texto, ás cues-
tións 2, 3, 8, 9. 

� Análise e comentario do texto do apartado “ponte a proba”, páxina 247 do libro de tex-
to. 
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15. Unidade 15. Nietzsche: crítica e 
transmutación dos valores 
Criterios de avaliación 

Unha vez estudado o tema deberá ser capaz de: 

� Precisar o significado do “apolíneo” e do “dionisíaco” en Nietzsche. 

� Identificar as características da crítica que fai a cultura occidental. 

� Comprender o nihilismo e o seu papel na filosofía de Nietzsche. 

� Determinar o significado de “vontade de poder” e “superhome”.  

� Comprender o significado de expresións como “morte de Deus” e “eterno retorno” en 
Nietzsche. 

Orientacións para o estudo 

Recomendamos que faga un resumo ou esquema da unidade na súa totalidade para facili-
tar o seu estudo. 

Actividades de autoavaliación 

Conteste ás seguintes cuestións: 

� 1. En que consiste o vitalismo, en que contexto xorde? 

� 2. Explique o cambio do dionisíaco ao apolíneo. 

� 3. En que consiste o perspectivismo que defende Nietzsche? 

� 4. Por que rexeita Nietzsche a moral occidental? 

� 5. Distinga a moral de señores da moral de escravos. 

� 6. Cal é o resultado da análise etimolóxica dos termos bo e malo? 

� 7. Por que critica a linguaxe e os conceptos? 

� 8. En que consiste a crítica que fai Nietzsche da metafísica? 

� 9. Que aspectos da ciencia critica Nietzsche? 

� 10. Expoña o significado de nihilismo, e os  seus tipos. 

� 11. Que é a vontade de poder? 

� 12. Que é o superhome? 

� 13. Que é o eterno retorno, segundo Nietzsche? 

Actividades de titoría 

� Análise e comentario do texto do apartado “probas resoltas”, páxina 257 do libro de 
texto. 

� Análise e comentario do texto do apartado “ponte a proba”, páxina 259 do libro de tex-
to. 
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16. Unidade 16.  A filosofía máis próxima: 
algúns autores españois 
Criterios de avaliación 

Unha vez estudado o tema deberá ser capaz de: 

� Explicar o concepto de vida coma realidade radical. 

� Identificar a posición perspectivista de Ortega y Gasset. 

� Diferenciar entre ideas e crenzas. 

� Comprender o raciovitalismo e o historicismo orteguiano. 

Orientacións para o estudo 

Centre o estudo desta unidade no apartado: 3. Ortega y Gasset: un proxecto de moderniza-
ción para España. 

Actividades de autoavaliación 

Conteste ás seguintes cuestións: 

� Do apartado “actividades e repaso” do libro de texto, páxina 277, faga as cuestións nú-
mero 4, 5, 7, 10. 

Actividades de titoría 

Análise e comentario do texto do apartado “probas resoltas”, páxina 277 do libro de texto. 

17. Unidade 18.  Filosofía analítica, her-
menéutica e existencialismo 
Criterios de avaliación 

Unha vez estudado o tema deberá ser capaz de: 

� Precisar a noción de filosofía que defende. 

� Sinalar as teses fundamentais da primeira etapa do seu pensamento. 

� Sinalar as teses fundamentais da segunda etapa do seu pensamento. 

Orientacións para o estudo 

Centre o estudo desta unidade no apartado1: Wittgenstein, filósofo da linguaxe. 

Actividades de autoavaliación 

Conteste ás seguintes cuestións: 



Páxina 25 de 43 

 

� 1. Cal é a tarefa da filosofía segundo Wittgenstein? 

� 2. Cal é a relación entre pensamento, linguaxe e realidade? 

� 3 . Diferenzas entre a primeira e a segunda etapa do pensamento de Wittgenstein. 

Actividades de titoría 

Análise e comentario do texto do apartado “ponte a proba”, páxina 309 do libro de texto. 
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18. Solucións ás actividades de  
autoavaliación 

18.1 Unidade 1. Os presocráticos 
Solucións aos exercicios da unidade: 

� 1. A cuestión principal que tratan os presocráticos e o da natureza ou physis que é en-
tendida como o principio do cal procede todo, e  como o principio constitutivo  que ex-
plica o dinamismo e comportamento da natureza na súa totalidade. A busca dese prin-
cipio ou arché dará lugar a diversas respostas (monismo, pluralismo), caracterizadas 
entre outras polo intento de superar a explicación mítica, e por ser de corte materialista. 

� 2. Tales de Mileto, coa auga; Anaximandro, co apeiron; Anaxímenes, co aire; Herácli-
to, co lume;  Pitágoras, cos números;  Parménides, co ser; Empédocles, coa terra, aire, 
auga e lume; Anaxágoras, con múltiples elementos;  Demócrito, cos átomos. 

18.2 Unidade 2. Os sofistas e Sócrates 
Solucións aos exercicios da unidade: 

� 1. A mediados do século V a. de C. a cuestión sobre a natureza deixa de ser a cuestión 
principal de reflexión filosófica. A sociedade grega está inmersa na democracia de Pe-
ricles e as cuestións morais, políticas e antropolóxicas son as que máis interesan. Os 
principais representantes deste período son os sofistas e Sócrates. 

� 2. Os sofistas dedicábanse á ensinanza da oratoria, retórica, etc.,  artes que eran útiles 
dentro do réxime democrático que implicaba aos cidadáns na actividade política. Tiñan 
unha postura relativista no ámbito do coñecemento e da moral, opostos ao pensamento 
de Sócrates. 

� 3. Sócrates representa o denominado intelectualismo moral, no que se identifica coñe-
cemento con moral, de aí que o actuar inmoralmente é unha cuestión de ignorancia do 
que é o bo e o malo moralmente. As virtudes que é necesario coñecer para actuar mo-
ralmente ben, teñen un significado universal e permanente, polo que se opón ao relati-
vismo dos sofistas. 

18.3 Unidade 3. Platón  
Solucións aos exercicios da unidade: 

� 1. Platón considera como Heráclito que toda a realidade está sometida a un incesante 
cambio,  pero esa realidade que corresponde ao mundo sensible é mera aparencia. De 
Pitágoras recibe a influencia do orfismo (transmutación del alma) e o valor das mate-
máticas. De Parménides recolle a distinción entre a vía da opinión (doxa) e a vía da 
verdade (episteme), e que as características do ser de Parménides (eterno, inmutable, 
único) son as mesmas que ten a idea en Platón. De Anaxágoras, que as características 
do Nous son similares ás do Demiurgo de Platón. O seu mestre Sócrates foi o autor que 
máis o influíu: crítica aos sofistas, interese pola política, intelectualismo moral, método 
socrático. 
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� 2. O mundo sensible corresponde ao mundo percibido polos sentidos, caracterizado 
porque está sometido a constante cambio e porque é un mundo aparente, non é o mun-
do real. Os elementos que compoñen o mundo sensible son copias da idea correspon-
dente.  

� O mundo das ideas corresponde ao coñecido polo entendemento, está composto polas 
ideas que corresponden aos conceptos das cousas, dos valores éticos e estéticos;  teñen 
carácter universal, son inmutables e eternas, son o verdadeiro  mundo real, para Platón; 
son o fundamento, modelo e orixe do mundo sensible.  

� 3. O mundo das ideas está xerarquizado, de maneira que no fondo estarían as ideas das 
cousas do mundo sensible, despois os entes matemáticos, a continuación as ideas éticas 
e estéticas, e por último e por riba de todo a idea de ben. Esta última é evidente, non 
necesita xustificación, corresponde a aquilo que, coa súa intervención,  permite  que as 
cousas sexan o que son; todas as ideas, a súa vez, participan da idea de Ben. 

� 4. Segundo Platón, na alma  podemos distinguir a parte racional que reside no cerebro: 
é a parte superior e inmortal e caracterízase polas virtudes da sabedoría e a prudencia. 
A parte irascible está localizada no peito, corresponde ás paixóns nobres e posúe a vir-
tude da fortaleza. A parte concupiscible corresponde ás paixóns innobres e caracteríza-
se pola virtude da temperanza. 

� 5. Distingue en primeiro lugar entre coñecemento sensible (doxa ou opinión, que se 
realiza cos sentidos e corresponde aos seres do mundo sensible) e o coñecemento inte-
lixible (episteme) ou ciencia, que se realiza coa razón e corresponde ás ideas ou con-
ceptos. O coñecemento sensible, á súa vez, diferénciase entre conxectura (copias das 
cousas do mundo sensible) e crenza (seres do mundo sensible); e o coñecemento inteli-
xible, entre pensamento discursivo (entes matemáticos) e intelixencia (ideas). 

� 6. Un  dos camiños que propón Platón para chegar ás ideas é a través da reminiscencia. 
Esta teoría parte da inmortalidade e reencarnación da alma, e de que as ideas son inna-
tas, están en nós, porque a nosa alma xa as coñeceu no mundo das ideas: coñecer é re-
cordar. Outro camiño é a través do proceso dialéctico, que nos permite, dende o mundo 
sensible e pasando polos diversos graos de coñecemento, acceder ás ideas (intelixible). 
E por último, o camiño da forza do amor ás ideas, a atracción que orixina a verdade, o 
saber, o perfecto, a idea de ben. 

� 7. O termo virtude (areté) ten o significado de harmonía, en canto que cada parte da 
alma cumpre a súa función: a parte racional conduce a parte irascible, e estas dúas á 
parte concupiscible, orixinándose a harmonía ou xustiza entre as partes. Tamén ten o 
significado de sabedoría, xa que a vida virtuosa é aquela que nos permite coñecer a idea 
de  xustiza, de ben, e nos aparta do mundo sensible, que nos purifica en canto que nos 
aproximamos ao mundo das ideas. 

� 8. O estado é un reflexo do individuo, de ai que as partes da alma coincidan coas partes 
da sociedade. Distingue un primeiro nivel superior que correspondería aos gobernantes-
filósofos, caracterizados pola racionalidade e  pola sabedoría que lles permite acceder 
ás ideas e gobernar de acordo coa idea de xustiza. O seguinte nivel correspondería aos 
guardiáns-guerreiros, caracterizados pola virtude do valor que necesita para a súa fun-
ción de defender o estado; correspóndelle a parte irascible da alma. E o terceiro nivel 
estaría formado polos artesáns-campesiños-traballadores, caracterizados por correspon-
der á parte concupiscible da alma e pola virtude da temperanza: son o fundamento eco-
nómico do estado. 

� 9. Platón defende o réxime aristocrático, ao que considera como o mellor porque con el 
o estado estaría gobernado polos mellores, polos máis sabios e o farían de acordo coa 
idea de xustiza. 
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� O réxime timocrático estaría gobernado pola clase militar ambiciosa que persegue a 
gloria. Este réxime dexeneraría na oligarquía, na que gobernarían os máis ricos, e a ri-
queza substitúe a virtude; e por dexeneración chégase á democracia, na que manda o 
pobo e que se caracteriza pola igualdade e liberdade, que en exceso e por dexeneración 
dará paso á tiranía, que dá lugar ao exceso de escravitude, na que o tirano impón a súa 
vontade. 

18.4  Unidade 4. Aristóteles 
Solucións aos exercicios da unidade: 

� 1. Coa lóxica Aristóteles pretende coñecer a estrutura formal da linguaxe e investigar as 
condicións e posibilidades que esta presenta, para que a través dela se poida acadar a 
verdade. 

� 2. As proposicións estruturan a realidade en termos de afirmar ou negar algo dela, po-
den ser verdadeiras ou falsas e son un instrumento básico da investigación científica. 

� As categorías son os modos en como relacionamos ou estruturamos os elementos da re-
alidade, é dicir, dende que perspectiva podemos predicar algo sobre os suxeitos. Men-
ciona as seguintes categorías: substancia (entidade), cantidade, calidade, relación (lu-
gar, tempo), posición, estado (posición), acción, paixón. 

� 3. A técnica corresponde ao coñecemento das regras de como se fai algo. É unha habi-
lidade produtiva, é un saber útil. A ciencia corresponde ao coñecemento das causas e é 
de carácter universal e necesario; e a sabedoría corresponde ao coñecemento das causas 
primeiras e máis universais. 

� 4. A metafísica estuda o ser en canto ser e os seus atributos esenciais, mentres que ou-
tras ciencias tratan o ser dende algunha perspectiva. É denominada filosofía primeira 
porque é universal, dado que estuda todo o que é. 

� 5. A substancia é algo que existe en si mesmo e o accidente é algo que se dá en algo 
que xa é substancia. De todas as formas en que se manifesta o ser, a de substancia é a 
principal. 

� 6. Aristóteles entende pos substancia primeira ao individuo concreto, ao suxeito do que 
se predica algo. En sentido estrito, o único que existe é a substancia primeira, mentres 
que a substancia segunda corresponde á especie, ao xénero e só pode darse na substan-
cia primeira; de feito, a distinción entre a substancia primeira e a segunda non se dá na 
realidade, esta distinción só pode facerse co entendemento. As substancias segundas 
son universais e eternas. 

� 7. Cando se refire á realidade dos seres naturais, Aristóteles emprega a teoría hilemórfi-
ca, pola que as cousas son un composto de materia e forma inseparable na realidade; a 
materia é o substrato no que se dá a forma, mentres que a forma constitúe o que cada 
cousa é, por iso a forma predomina sobre a materia, ela é a esencia, a natureza e o prin-
cipio do movemento de cada cousa que a fai ser algo determinado. 

� 8. A teoría da potencia e o acto é unha achega orixinal de Aristóteles para explicar o 
movemento ou cambio das cousas; grazas a ela pode explicar o paso do ser ao non ser. 
Define a  potencia como aquilo que se pode chegar a ser, e diferencia entre potencia ac-
tiva, como a capacidade de producir un cambio a si mesmo ou a outro; e potencia pasi-
va, como a capacidade de sufrir un cambio. Define o acto como o que xa é, pero dife-
rencia entre o acto como “enerxía”, que corresponde a cando a actualización  se está 
producindo, e acto como “entelequia”, que é cando xa está acadado totalmente aquilo 
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que estaba en potencia. O acto predomina sobre a potencia porque ela necesita de algo 
actualizado para darse. A teoría da potencia e o acto é análoga á teoría hilemórfica. 

� 9. A principal oposición de  Aristóteles con respecto a Platón é a diferenciación entre o 
mundo das ideas e o mundo sensible. Os conceptos ou ideas teñen a súa orixe na reali-
dade sensible. Por outro lado, para Aristóteles a esencia das cousas (ideas ou formas) 
están nas cousas, na materia, e non fóra dela, segundo a teoría hilemórfica. En Platón a 
partir das ideas non se explica o movemento ou cambio, como critica Aristóteles.    

� 10. Aristóteles define o movemento ou cambio dos seres naturais como a actualización 
do que está en potencia en canto que está en potencia, é dicir, o paso da potencia ao ac-
to. Neste proceso distingue entre o substrato, que permanece ou subxace ao cambio, a 
nova forma que se adquire; e a privación da forma que se perde. Diferencia entre cam-
bio substancial, que corresponde á xeración ou corrupción dunha substancia, e cambio 
accidental, que pode ser locativo, cuantitativo e cualitativo. 

� 11. Aristóteles, para explicar por que se producen os cambios ou movementos, crea a 
teoría das causas, e distingue entre causa material, formal, eficiente e final. A causa fi-
nal (teleoloxismo) é a achega máis orixinal de Aristóteles. 

� 12. Cando Aristóteles formula a súa concepción cosmolóxica, que é de carácter xerár-
quico, distingue entre a rexión do mundo sublunar e a do mundo supralunar. A primeira 
corresponde ao que está  formado polos catro elementos (terra, aire, lume e auga), que 
posúen un lugar propio cara ao que tenden no seu movemento natural. Aire e lume irían 
para arriba e terra e auga para abaixo. Este movemento natural é rectilíneo, salvo que 
sexa violentado por outra forza. Os elementos que compoñen esta rexión, que ten forma 
esférica, están suxeitos a cambio ou movemento, e por tanto a corrupción e nacemento. 
Por outro lado, ao mundo supralunar correspóndelle un único elemento que ten un ca-
rácter superior e que Aristóteles chamou éter,  que se caracteriza por ter un movemento 
circular e uniforme (perfecto). O mundo supralunar, que é  eterno e non está suxeito a 
cambio, está formado polo primeiro motor inmóbil, e polos distintos motores inmóbiles 
que moven os astros, que xiran en torno á Terra, a cal  permanece inmóbil, no centro do 
mundo (xeocentrismo). 

� 13. Aristóteles concibe o home como a unión substancial de alma e corpo, de xeito que 
cada unha destas partes non poden existir independentemente. A alma, por tanto, non é 
eterna como en Platón. 

� 14. O coñecemento iníciase nos sentidos e a través dun proceso cognoscitivo permite 
chegar á esencia, ao concepto das cousas. A información dos sentidos pasa ao enten-
demento pasivo ou paciente, que recibe;  posteriormente, o entendemento axente actúa, 
modifica, e crea. Neste proceso o coñecemento vai do particular ao universal (indutivo 
e abstractivo).  

� 15. Para Aristóteles, vida virtuosa é aquela que persegue a felicidade (eudaimonía) que 
no caso do ser humano consiste en actuar de acordo coas virtudes ou excelencias hu-
manas, das que destaca a sabedoría ou vida contemplativa, no ámbito intelectual, e a 
xustiza. O desenvolvemento práctico dos valores morais necesitan da prudencia ou 
termo medio, e do  hábito. 

18.5 Unidade 5. A filosofía helenística  
Solucións aos exercicios da unidade: 

� 1. O período helenístico caracterízase porque, a pesar de que Grecia perde poder políti-
co ao dividirse o imperio de Alexandro Magno, no ámbito cultural segue prevalecendo. 
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A preocupación fundamental é a busca de doutrinas éticas que guíen a existencia dos 
individuos. Por outro lado, as ciencias particulares inician o seu desenvolvemento; a 
expresión a través da linguaxe escrita imponse sobre a linguaxe falada. 

� 2. O epicureísmo defende o pracer e a dor como os principios que rexen a nosa existen-
cia, e os desexos como os motores da mesma. De tal xeito, promove acadar o estado de 
ánimo ideal (ataraxia) que permita gobernar axeitadamente os desexos. Complementa-
riamente ao individualismo, defenden a amizade e a solidariedade. 

� 3. A partir da necesidade que rexe ao logos universal, os estoicos defenden a ataraxia 
como guía da conduta moral. O individuo, en consecuencia, considera a adversidade ou 
a mala sorte como situacións ante as que só queda resistir. 

� 4. Os escépticos, dende a imposibilidade de chegar á verdade e en consecuencia estar 
na dúbida permanentemente, defenden na ética a imperturbabilidade ou ataraxia e a in-
diferenza ante o exterior ao individuo.   

18.6 Unidade 6. De santo Agostiño ata o século XII   
Solucións aos exercicios da unidade: 

� 1. O cristianismo, coa a figura de Pablo, comeza a estenderse como relixión universal, e 
deixa de ser perseguida no imperio romano, a partir do edicto de Milán. O cristianismo, 
na busca da súa aceptación, trata de xustificar racionalmente o seu dogma e faino a tra-
vés das similitudes coa filosofía de Platón. Neste período establécense os dogmas da 
doutrina cristiá. 

� 2. Enténdea como de superioridade da fe sobre a razón. Ambas coinciden na busca da 
verdade e da sabedoría pero difiren en que para santo Agostiño a sabedoría está na fe e 
nas escrituras divinas (crer para entender). No proceso de coñecemento amosa a supe-
rioridade da fe, xa que coñecer é acadar as ideas que son innatas, coma en Platón, pero  
postas na alma pola acción de Deus. 

� 3. Na concepción da creación amosa similitudes con Platón ao dicir que as esencias ou 
ideas das cousas están en Deus e serven de modelos para a creación, que a partir dun 
primeiro momento,  se despregan a través das copias das ideas enxertadas por Deus na 
materia, de acordo coa orde disposta pola providencia divina. 

� Non concibe o mal como unha creación divina; o mal é o resultado das limitacións da 
materia, procede do non ser. O mal moral é unha consecuencia da liberdade que ten o 
home de escoller entre o ben e o mal. Parte de Adán, pero non acepta o traducianismo. 

� 4. Entende a historia como un proceso progresivo e lineal cara á cidade de Deus, cara á 
salvación, a través de diversos acontecementos históricos nos que a intervención divina 
está na axuda realizada pola participación dos santos. Esta cidade de Deus dáse na ci-
dade terreal que é na que están os pecadores. 

� 5. O argumento ontolóxico de santo Anselmo forma parte da racionalización do dogma 
cristián. Se Deus é aquilo do que non podo pensar nada maior ou mellor, entón necesa-
riamente existe,  se non non sería o maior e non sería Deus. 
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18.7 Unidade 7 . O século XIII: a recepción de Aristóte-
les e santo Tomé de Aquino 
Solucións aos exercicios da unidade: 

� 1. A posición de Tomé de Aquino é conciliadora. A razón colabora coa fe, permitindo 
chegar a verdades que algúns a través da fe no o conseguen, porque a pesar de ser evi-
dentes en si mesmas, non sempre o son para un mesmo. Neste sentido, a súa posición 
nas relacións razón e fe estaría situada entre a postura de santo Agostiño e as posicións 
da teoría da dobre verdade. 

� 2. A diferenza radica en que os artigos de fe son verdades que só se obteñen a través da 
crenza, como a santísima trindade ou a reencarnación, e os preámbulos da fe son ver-
dades que se obteñen a través da fe, pero tamén se pode chegar a elas a través da razón. 

�  3. A necesidade de demostrar a existencia de Deus vén xustificada porque distingue 
entre verdades evidentes por si mesmas e para nós (como que o todo é maior que a par-
te) e verdades evidentes por si mesmas, pero non para nós, como a existencia de Deus. 
Deste xeito, garante que a verdade de que Deus existe pode ser acadada por aqueles que 
non teñen fe. De acordo co seu principio cognoscitivo, debe ser unha demostración a 
posteriori. 

� 4. As vías tomistas teñen unha estrutura común que consiste en partir dun feito da rea-
lidade empírica ao que lle aplica o principio de causalidade; tendo en conta a imposibi-
lidade dunha serie infinita de causas, chega á identificación desa primeira causa con 
Deus. 

� 5. A primeira vía para a demostración da existencia de Deus, de influencia aristotélica, 
chamada argumento do movemento, parte de que hai seres que se moven, e todo o que 
se move precisa dun motor, e como non se pode proceder indefinidamente de motor en 
motor, haberá un primeiro motor, que identifica con Deus. 

� 6. Unha vez formuladas as vías que permiten chegar á existencia de Deus e en parte á 
súa esencia (primeiro motor, primeira causa eficiente, ser necesario, etc.), Tomé de 
Aquino propón outros  camiños para aproximarnos ao coñecemento do que Deus é. Po-
la vía da analoxía permítenos a través do efecto chegar á causa, salvando a distancia 
que hai entre un ser finito e un infinito; pola vía da negación expresamos as limitacións 
e imperfeccións das que carece Deus (inmutable); e pola vía da afirmación e da emi-
nencia caracterizamos as calidades ou perfeccións que Deus ten, e elevámolas ao grao 
infinito (exemplo: suma bondade). 

� 7. Distingue  entre lei eterna, que corresponde ao plan eterno de Deus que goberna toda 
a creación pola providencia; lei natural, que corresponde á participación da lei eterna na 
criatura racional, e consiste no coñecemento intuitivo dos principios universais do ben e 
do mal; e lei positiva, que é a concreción da lei natural na sociedade humana, e está 
orientada ao ben común.  

18.8 Unidade 8. Guillerme de Ockham e Nicolás Ma-
quiavelo  
Solucións aos exercicios da unidade: 

� 1. O principio de economía ou navalla de Ockham é un principio metodolóxico que 
consiste en rexeitar o accesorio ou innecesario e buscar a simplicidade cando se quere 
explicar algún fenómeno. É un principio que vai ligado á defensa do coñecemento em-
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pírico. Con este principio rompe coa escolástica, que estaba chea de conceptos e termos 
teóricos e especulativos; tamén inicia as liñas pola que se desenvolverá a investigación 
e reflexión modernas. 

� 2. O principio de singularidade ou individualidade consiste na defensa de que só existe 
o singular, o concreto, o individual e o rexeitamento das esencias universais do plato-
nismo e da escolástica. O coñecemento é do individual. 

� 3. Para o nominalismo, de acordo co principio de economía, co de singularidade e co de 
experiencia, os universais non existen, realmente son nomes que representan un con-
xunto de características, e que é máis práctico representalas a través dun nome que 
enumeralas, pero non se refiren a algo concreto que exista. Os universais son un signo 
lingüístico. Deste xeito, o problema dos universais que se tratou intensamente na Idade 
Media, queda resolto, en parte ao reducir os universais a nomes. Isto supón unha forte 
crítica á metafísica. 

� 4. A relación entre a razón e a fe, que ocupou gran parte da reflexión filosófica na esco-
lástica, queda solucionada ao separar totalmente o ámbito da razón do ámbito da fe. 
Guillerme de Ockham sepáraas ao defender que o coñecemento, que pertence ao ámbi-
to da razón, debe ser experimental, empírico, intuitivo, proclamando así a autonomía da 
razón fronte a fe. 

� 5. Maquiavelo, como filósofo político, pode cualificarse de realista en canto que fai un 
estudo do funcionamento real do Estado e do poder político, chegando a formular a po-
lítica como unha ciencia, baseada nos feitos e en principios teóricos, rexeitando calque-
ra consideración moral. É considerado o teórico do Estado moderno porque é o primei-
ro que o estuda e o analiza dende unha perspectiva científica. 

� 6. A partir da súa actitude científica fronte á política, parte dos feitos, do que se fai na 
política, e non do que se debería facer. Nese sentido, oponse á filosofía política tradi-
cional, que a analiza dende un punto de vista teórico, moral e utópico. Esta perspectiva 
é novidosa para aquel momento no que os tratados políticos adoitaban tratar de explicar 
teoricamente os fundamentos e principios da sociedade ou suscitar utopías ao respecto. 

� 7. A perspectiva racional da ciencia política refírese aos principios teóricos nos que 
fundamenta a explicación dos feitos políticos, que no caso de Maquiavelo son a inmu-
tabilidade da natureza humana, e o de considerar que esa natureza humana inmutable se 
caracteriza pola maldade. Este é un modelo empírico en canto que se basea nos casos 
particulares de comportarse a sociedade humana ao longo da historia.  

� 8. A razón de Estado é o criterio último que debe rexer a práctica política do gobernan-
te. De tal xeito que se as circunstancias o esixen, o gobernante pode obrar “mal” mo-
ralmente, en beneficio de preservar o Estado. O fin xustificaría os medios. Esta postura 
rexeita calquera consideración moral na práctica da política. 

� 9. Maquiavelo sinala a virtude e a prudencia como as calidades necesarias  para ser un 
bo gobernante. Entendendo por virtude non algo moral, senón como a vitalidade, a 
enerxía, a capacidade para tomar decisións por parte dos gobernantes. E por prudencia, 
tampouco se refire ao ámbito da moral, senón á sagacidade, á astucia  para actuar con-
venientemente. Ademais das calidades anteriores, que dependen do gobernante, tamén 
sinala a fortuna como calidade necesaria para o éxito político. Esta calidade depende de 
que as condicións ou circunstancias o permitan, así nun momento dado o oportunismo 
político é un factor externo que facilita o goberno do Estado. 

� 10. Maquiavelo separa a relixión do ámbito da política. A relixión só lle interesa como 
feito social, como instrumento político para o gobernante. Con respecto á igrexa, consi-
dera que a pesar de que no pasado a súa influencia foi beneficiosa para á política, agora 
xa non o é. Considera o Papa como un dos causantes de que en Italia non se acadara a 
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unificación e a estabilidade política. E con respecto ao cristianismo, considera que unha 
mala interpretación do mesmo orixinou que se aceptaran como virtudes valores como a 
resignación, a vida pasiva e a contemplativa. Isto non coincide coa noción de virtude 
que defende Maquiavelo, sendo por tanto negativa para a política. 

18.9 Unidade 9. A filosofía na idade moderna 
Solucións aos exercicios da unidade: 

� 1. A revolución científica que deu lugar á ciencia moderna iníciase na Astronomía coa 
figura de Copérnico, que propón a teoría heliocéntrica que substitúe a teoría xeocéntri-
ca de Ptolomeo-Aristóteles, aínda que conserva o movemento circular, e a forma esfé-
rica dos astros. Képler, mediante a formulación de tres leis, introduce o movemento 
elíptico, causado pola atracción das estrelas e abandona o movemento circular. Galileo, 
coa nova metodoloxía  hipotético dedutiva, establece a ciencia moderna e confirma a 
teoría heliocéntrica coa verificación empírica da mesma (observación de cráteres na 
lúa, fases de Venus) e establece as leis do movemento dos corpos. Newton culmina esta 
revolución científica establecendo a gravitación universal como a causa física das leis 
que atribúen o movemento elíptico ás estrelas, e que foran formuladas por Képler. Sin-
tetiza así a teoría copernicana coas leis de Képler e as experiencias sobre a inercia 
achegadas por Galileo. 

� 2. O racionalismo supón unha ruptura coa filosofía anterior e fundamenta o coñecemen-
to na razón, acadando un coñecemento certo e seguro. A partir das ideas innatas, que 
son intuitivamente evidentes, deducen o sistema do mundo. Imitan o método matemáti-
co e opóñense ao empirismo e ao escepticismo.  

� 3. Descartes busca un método que lle permita acadar verdades certas e seguras, polo 
que rexeita todo o coñecemento no que caiba a dúbida. Só as matemáticas ofrecen co-
ñecementos indubidables, polo que  imita a súa metodoloxía dedutiva. No seu proxecto 
pretende fundamentar deste xeito a todas as ciencias, que no seu deseño tería a filosofía 
como a raíz da que parten todas as restantes.  

� 4. A dúbida que suscita Descartes no ámbito do coñecemento non é a dúbida en canto 
posición, como defenden os escépticos,  pola que consideran que nunca se pode chegar 
á verdade, porque os coñecementos non son certos e seguros, como defenden os escép-
ticos. En Descartes a dúbida é metodolóxica, é dicir, emprégaa para rexeitar aquel tipo 
de coñecemento que presenta algunha marxe de dúbida, pero porque cre que hai coñe-
cementos certos e seguros. En concreto dirixiu a dúbida sobre a información que dan os 
sentidos, sobre que a realidade exterior ao individuo exista, e dubida da propia mente, 
da razón, ata que chega a unha primeira verdade indubidable, xa que é evidente e non 
ofrece dúbida, é dicir, porque é clara e distinta. 

� 5. O método cartesiano é un método dedutivo, co que pode chegar a verdades certas e 
seguras. Toma como modelo o método matemático, que parte duns principios eviden-
tes, dos que mediante a dedución acada outras verdades. É un método racionalista, en 
canto que o fundamenta na racionalidade que compartimos todos os seres humanos. 
Pretende que sirva para todos os saberes. Consta de catro regras: a regra da evidencia, 
na que establece o criterio de que a verdade radica na evidencia, cando unha verdade se 
presenta de forma clara e distinta; a regra da análise, pola que dividimos unha cuestión 
complexa ata chegar ao elemento mais simple, posto que a evidencia só é posible aca-
dala  nas substancias simples; a regra da síntese consiste en reconstruír a cuestión com-
plexa anterior desde a substancia simple; a regra da enumeración consiste en revisar to-
do o proceso ata estar seguros de non omitir nada. 
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� 6. O primeiro principio da filosofía cartesiana é a existencia do suxeito pensante. Chega 
a el poñendo en dúbida todo, ata que se dá conta de que “penso, logo existo”: esta afir-
mación é evidente porque se amosa de xeito tan claro e distinto que resiste toda dúbida. 

� 7. Descartes define a substancia como aquilo que para existir só necesita de si mesmo. 
Neste sentido, só sería substancia Deus, ao que denomina substancia infinita, pero ade-
mais están as substancias que só necesitan de Deus para existir, ás que denomina subs-
tancias finitas: son o material (res extensa) e a alma (res cogitans). Cada substancia po-
súe un atributo ou esencia, que son o pensamento e a extensión; a súa vez, cada atributo 
posúe diversos modos que son as formas en que se manifesta ese atributo. Esta concep-
ción presenta problemas á hora de aplicala ao ser humano por ser un composto de cogi-
tans e extensión, que de principio só necesitarían de Deus para existir, e non explica sa-
tisfactoriamente a comunicación entre ambas no caso do ser humano. 

� 8. A existencia de Deus é fundamental en Descartes posto que é o garante último da 
existencia do mundo real e dos outros seres humanos. Deus é a garantía de que non es-
tou enganado. Expón tres argumentos para demostrar a existencia de Deus: no primei-
ro, parte de que posuímos de forma innata, na nosa mente, a idea de Deus, e como aqui-
lo ao que se refiren as ideas debe posuír polo menos tanta perfección como a que ten a 
idea, Deus existe, porque a perfección e infinidade que ten a idea de Deus, só pode re-
ferirse a un ser perfecto e infinito; o segundo argumento parte de que eu non me podo 
dar a existencia a min mesmo, dada a miña finitude, a existencia só ma pode dar un ser 
infinito como Deus; e por último, se a idea de Deus supón un ser perfecto, entón non 
carece de nada, por tanto Deus posúe tamén a existencia. 

� 9. O garante de que existe o mundo exterior ao suxeito é Deus, que, dado o carácter de 
perfecto, non permitiría o engano a min mesmo con respecto á evidencia da realidade 
exterior. Esta realidade exterior (res extensa) é concibida coma se tivese unha orde me-
cánica e necesaria (materia, movemento e representable xeometricamente). Explica os 
fenómenos da natureza como o movemento das súas partes. Este movemento é posto 
por Deus e consérvase constantemente rexido polas tres leis da inercia que formula 
Descartes. A isto hai que engadirlle as características propias do mecanicismo de Des-
cartes, no que non existen partículas últimas indivisibles e non existe o baleiro, o uni-
verso é infinito. 

18.10  Unidade 10. O empirismo  
Solucións aos exercicios da unidade: 

� 1. A orixe de todo o saber radica na experiencia interna ou externa. Oponse á existencia 
das ideas innatas. Nominalista. Diferencia entre ideas simples e ideas complexas e dis-
tingue entre coñecemento intuitivo (evidente), demostrativo (dedución) sensible (expe-
riencia). Critica a metafísica  

� 2. Parte da defensa do individuo fronte ao Estado. No estado de natureza, os homes son 
iguais, libres, con dereito á propiedade, e non están sometidos a ningún poder por enri-
ba deles; pero ante a inseguridade e ameaza de perdelos, levan a cabo o contrato social, 
no que abandonan o estado natural pola sociedade civil e a autoridade do Estado. Ceden 
parte dos seu dereitos individuais ao Estado, dando lugar á división de poderes entre 
poder lexislativo (poder supremo do Estado no que están representados os individuos) e 
poder executivo. Estes poderes, cando na práctica atenten contra os dereitos indivi-
duais, poden ser revogados.    
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� 3. O principal interese de Hume é fundamentar o saber na natureza humana e coñecer 
os límites do entendemento humano. Ao analizar as facultades humanas do coñecemen-
to, descobre que están sometidas a unhas leis psicolóxicas que as rexen. 

� 4. Os elementos da mente son as percepcións e teñen a súa orixe na experiencia. Dis-
tingue entre impresións, que son o coñecido a través dos sentidos e se caracterizan pola 
súa viveza; e ideas, que son copias ou representacións das impresións e son mais febles 
en canta á súa viveza. Por outro, lado poden ser simples e complexas. 

� 5. Hume sinala que a imaxinación elabora ideas complexas a partir de ideas simples, 
que nalgún caso son de forma orixinal e outro de acordo con leis como a de semellanza, 
continuidade e causalidade. 

� 6. Hume considera que o saber científico está composto por proposicións que poden ser 
de dous tipos: relacións de ideas (son as que utilizan ciencias como as matemáticas; trá-
tase de proposicións analíticas, necesarias, que están baseadas no principio de identida-
de e de non contradición); cuestións de feitos, que se refiren ao ámbito da experiencia e 
son proposicións sintéticas, necesarias e non están suxeitas ao principio de non contra-
dición.  

� 7. Para Hume o principio de causalidade non ten validez, porque ao que chamamos 
causa non lle corresponde ningunha impresión. A causalidade corresponde a unha suce-
sión de feitos que suceden con regularidade e que se extrapolan inxustificadamente cara 
ao futuro, cando en realidade é unha crenza baseada no costume, no hábito de que dos 
feitos se dean contiguamente na experiencia real; pero non hai nada que indique unha 
relación necesaria entre ambos. 

� 8. A existencia do mundo real non está garantida como coñecemento posto que non te-
mos a impresión correspondente ao mundo. O que temos é un conxunto de impresións 
ás que unimos, a través da imaxinación, nun nome, pero non que teña unha existencia 
propia fóra da nosa mente. Non podemos dicir tampouco que o mundo exterior sexa a 
causa das nosas impresións. 

� 9. Non existe unha impresión do eu como algo constante ao longo da nosa vida, o que 
temos é un conxunto de impresións de momentos de nós, aos que a nosa imaxinación 
remite unha referencia que é o eu, pero que non é máis que unha colección de impre-
sións que nos habituamos a atopar unidas. 

� 10. Con respecto a Deus, non temos a impresión correspondente e en consecuencia non 
podemos dicir se existe. Por outro lado, non o podemos identificar coa causa de todo o 
que existe, pola crítica feita por Hume ao principio de causalidade, nin tampouco po-
demos deducir a existencia de Deus a partir da existencia do mundo exterior. 

� 11. Chámase emotivismo  moral porque entende que o fundamento da conduta moral é 
o sentimento de aprobación ou desaprobación que nos producen determinados actos, 
facéndoos bos ou malos. Ese sentimento dáse porque o ser humano posúe simpatía po-
los outros de xeito natural. Dende esta posición, a razón no ámbito moral é a escrava 
das paixóns. 

18.11  Unidade 11. A filosofía crítica de Kant  
Solucións aos exercicios da unidade: 

� 1. Enténdese por xiro copernicano o cambio de perspectiva no proceso de coñecemento 
que levou a cabo Kant. Ata ese momento coñecer algo consistía en chegar ao obxecto, 
en acadar a súa esencia e características; neste proceso o suxeito comportábase de xeito 
pasivo, limitándose a reflectir a realidade. Kant inverte a perspectiva ao sinalar cales 
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son as condicións a priori necesarias, no ser humano, para que se produza o coñece-
mento, que ten que ser universal e necesario. Deste xeito, o suxeito ten unha participa-
ción activa no proceso de coñecemento ao impoñer as súas condicións para que sexa 
posible. As consecuencias deste cambio de perspectiva son tan revolucionarias como o 
foi no seu día a teoría heliocéntrica de Copérnico. 

� 2. Segundo Kant, os xuízos dos que está formada a ciencia teñen dúas características, 
que proporcionen aumento de coñecemento e que teñan validez universal e necesaria; 
con respecto ao aumento de coñecemento, este é proporcionado pola experiencia, que 
sería a condición material do coñecemento; e con respecto á validez universal e necesa-
ria, refírese a que debe ser obxectivo e que non poida ser doutro xeito; estas últimas ca-
racterísticas, a priori e postas polo suxeito, son as condicións formais do coñecemento.  

� 3. Son os xuízos correspondentes ás ciencias posto que reúnen os requisitos de aumen-
tar o coñecemento e que este sexa universal e necesario; os xuízos sintéticos son aque-
les nos que o predicado non está incluído no suxeito, e son a priori en canto que a uni-
versalidade e necesidade son unhas condicións que previamente impón o suxeito. 

� 4. Na Estética transcendental  analiza a sensibilidade e as intuicións puras do espazo e 
do tempo, que fan posible a matemática como ciencia. A Lóxica transcendental subdi-
vídea en Analítica transcendental, na que se explica o labor do entendemento e das ca-
tegorías para o desenvolvemento da Física como ciencia, e a Dialéctica transcendental, 
na que analiza a razón e explica como as ideas incondicionadas a conducen a errores 
como as antinomías e os paraloxismos derivados da Metafísica. 

� 5.  Kant considera a Estética transcendental como a ciencia de todos os principios da 
sensibilidade a priori; diferencia entre intuicións empíricas, que corresponden ao ob-
xecto sensible, e as intuicións puras, que son o espazo e o tempo achegados polo suxei-
to, que permiten e condicionan a percepción.  Mentres que a materia é proporcionada 
polo obxecto, o espazo e o tempo son as formas a priori da sensibilidade proporcionada 
polo obxecto. Así, o tempo é a forma do sentido interno, o espazo e o tempo son a for-
ma do sentido externo.  

� 6. Os nóumenos son as cousas en si mesmas, independentes do suxeito, non poden ser 
coñecidas, só poden ser pensadas; e os fenómenos son as cousas para min, son os nóu-
menos condicionados polas formas a priori da sensibilidade, espazo e tempo, para po-
der ser coñecidas. 

� 7. A sensibilidade é a capacidade de recibir as representacións dos obxectos; o enten-
demento é a facultade de coñecer e entender o intuído pola sensibilidade mediante as 
categorías e os conceptos, formando xuízos; e a razón é a facultade suprema de unifica-
ción dos xuízos do entendemento en principios xerais, ou ideas transcendentais. 

� 8. A función das ideas transcendentais é a da unificación última de todos os fenómenos; 
así a idea de alma unifica a totalidade dos fenómenos da experiencia interna, a idea de 
mundo unifica todos os fenómenos da experiencia externa, e a idea de Deus unifica as 
dúas anteriores. De xeito que, a través das ideas transcendentais, podemos pensar os fe-
nómenos na súa totalidade, pero non coñecelos. Son principios regulativos do coñece-
mento establecendo limites e impulsando o coñecemento. 

� 9. A Metafísica como ciencia é rexeitada porque aplica ilexitimamente as categorías ás 
ideas transcendentais, das que non posuímos experiencia. Así a idea de alma é criticada 
por incorrer nun paraloxismo, a idea de mundo por incorrer nunha antinomía; e con 
respecto á idea de Deus, rexeita os únicos argumentos válidos para demostrar a súa 
existencia, que son o argumento ontolóxico, o argumento cosmolóxico e o argumento 
teleolóxico. 
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� 10. O imperativo hipotético caracterízase porque representa un medio para acadar un 
fin, son heterónomos, empíricos e a posteriori, polo que carecen de universalidade e 
necesitade; mentres que o imperativo categórico é formal, carente de contido concreto, 
polo que é autónomo, a priori, universal e necesario. 

� 11. A ética material identifica o bo ou malo moralmente con algo concreto, é hipotética 
e heterónoma, os seus preceptos son máximas; a ética formal non identifica o bo ou 
malo con algo concreto, senón que o identificará coas condicións a priori, universais e 
necesarias que debe cumprir, é autónoma e os seus preceptos son leis.  

� 12. A boa vontade consiste en actuar por deber, por respecto á lei moral, sen ter en con-
ta as consecuencias, fronte ao actuar contrario ao deber que sería inmoral ou actuar 
conforme ao deber, que tamén é inmoral porque se fai por medo, ou tendo en conta as 
consecuencias. 

� 13. Os postulados son proposición teóricas non demostrables que xorden da necesidade 
da lei moral, son as ideas transcendentais que a razón pura non é capaz de demostrar, 
pertencen ao ámbito da razón práctica, da moral. A liberdade é un postulado necesario 
para que exista moralidade, sen ela non existiría responsabilidade e todo estaría deter-
minado. A inmortalidade é necesaria para permitir que o ser humano poida actuar sem-
pre de acordo coa boa vontade, dado que é evidente que o home non o pode facer neste 
mundo sensible. Deus é quen garante a posibilidade última da moral, dado que só el 
pode outorgar a inmortalidade da alma e a posibilidade de realizar o ben supremo, que 
é a adecuación de virtude e felicidade. 

18.12  Unidade 12. A época dourada de Weimar 
Solucións aos exercicios da unidade: 

� 1. Hegel defende o idealismo absoluto, é dicir, a superioridade da idea sobre o real, 
identifica o racional co real. O verdadeiro é o todo, o particular é unha parte dunha úni-
ca realidade que é a totalidade. Crea un sistema conceptual idealista no que o todo é a 
idea. Ela é o auténtico suxeito que se manifesta nos fenómenos naturais e históricos a 
través dun proceso dialéctico, acadando a totalidade. 

� 2. A dialéctica é o modo de ser da realidade, pero tamén é o método para coñecela. A 
realidade é un conxunto de elementos que manteñen entre si unha relación de oposición 
que nun proceso dialéctico queda subsumida baixo o todo. Como método, a verdade 
manifestarase na súa totalidade ao final do proceso. 

� 3. A dereita hegeliana destacou da filosofía hegeliana o sistema, grazas ao que interpre-
tará e xustificará a situación establecida. Mentres que a esquerda hegeliana destacou a 
dialéctica, que lles permitira criticar e transformar a situación establecida. 

18.13  Unidade 14. O problema social: Marx 
Solucións aos exercicios da unidade: 

� 1. Critica a visión tradicionalista do ser humano, xa que o caracteriza, fundamentalmen-
te, como teórico fronte á concepción do home como “praxe” que defende Marx. Tamén 
critica a concepción do home que fai Hegel por ser de carácter idealista, (home como 
autoconciencia). Critica a Feuerbach porque, a pesar de coincidir con el ao caracterizar 
ao home como materia, en Feurbach a materia non posúe o carácter evolutivo; ademais, 
cando Feurbach se refire aos homes, faino de maneira xenérica, ignorando a natureza 
social e concreta dos mesmos. Por outro lado, critica o capitalismo porque implica unha 
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consideración utilitarista do humano ao consideralo como unha “besta de carga”; por-
que, a través do traballo é tomado como unha “cousa” e non como un ser humano que 
desenvolve a súa natureza a  través do traballo. 

� 2. A pesar de que  recibiu de Hegel a noción da dialéctica (tese, antítese, síntese) Marx 
modifícaa substituíndo “idea” por “materia” e “xustificación” por “transformación”. 

� 3. Marx é materialista, é dicir, defende a prioridade do ser fronte ao pensamento, e o 
ser, é dicir, a materia,  concíbea como dinamizada dialecticamente, en parte polo labor 
transformador do ser humano. É, por tanto, unha materia interpretada concretamente e 
non de forma abstracta. Critica o materialismo de Feurerbach e o materialismo clásico 
porque son abstractos, estáticos e mecánicos, fronte ao materialismo concreto, dinámi-
co e dialéctico que defende Marx. Mentres que Engels achega o materialismo dialéctico 
aplicado á natureza, Marx achega o materialismo dialéctico aplicado á historia. 

� 4. Consiste en aplicar o materialismo marxista e a dialéctica hegeliana á natureza. A te-
se principal é que o único real na natureza é a materia sometida a movemento. As leis 
que rexen os cambios ou movementos  son: o cambio universal, a acción recíproca da 
materia, a conexión universal, o cambio cualitativo, e a loita de contrarios. Segundo 
Engels, a natureza ten historia, vai evolucionando do simple ao complexo.  

� 5. É o resultado de aplicar o materialismo e o método dialéctico de Hegel á historia das 
sociedades. Define toda sociedade como modo de produción ou sistema de estruturas 
interrelacionadas (económica, sociopolítica e cultural). A base do sistema constitúea a 
estrutura económica, que determina a superestrutura cultural. É dicir, todo o que os 
homes pensan e a súa organización social e política dependen das condicións materiais 
de vida. Na historia non son factores como a ideoloxía, a relixión ou o Estado os de-
terminantes, senón que o é o traballo. Calquera cambio na estrutura económica provo-
cará cambios na totalidade do sistema. Marx sinala os distintos modos de produción 
que o ser humano foi empregando para satisfacer as súas necesidades ao longo da histo-
ria: comunismo primitivo, escravismo, feudalismo, capitalismo e prevé o comunismo. 
As leis básicas que rexen esta explicación da historia dende a perspectiva material e 
dialéctica son: 

– A historia é explicable mediante leis, fundamentadas na observación da historia 
mesma.  

– A loita de clases é o motor da historia. Etapas que se distinguen: comunismo primi-
tivo, escravismo, feudalismo, capitalismo e comunismo (final do proceso dialéctico). 

– As forzas determinantes da evolución-revolución histórica son as forzas económicas 
e materiais da vida humana. Estas constitúen a estrutura ou  infraestrutura da socie-
dade. 

� 6. A capacidade de producir dunha sociedade vén determinada polas forzas produtivas 
ou capacidade de producir, que engloba a: 

– Forza de traballo (seres humanos que coa súa actividade xeran o proceso).  

– Medios de produción (riquezas naturais, aparello técnico). 

� 7. Son as relacións que xorden segundo o grao de desenvolvemento das forzas produti-
vas que orixinan unhas determinadas relacións de produción: que son as que se estable-
cen entre os propietarios dos medios de produción e os axentes humanos que propor-
cionan o traballo; en consecuencia, están determinadas polas condicións materiais da 
produción; poden ser técnicas ou sociais. 

� 8. Os cambios históricos prodúcense cando entran en colisión as forzas produtivas da 
sociedade coas relacións de produción existentes, basicamente, relacións de propieda-
de, e orixínase unha época de revolución social: ao cambiar a base económica da socie-
dade,  modifícase toda a superestrutura erixida sobre ela. 
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� 9. A superestrutura reflicte a estrutura económica, ou, o que é o mesmo, as condicións 
materiais de vida dunha sociedade; por tanto, é a vida a que determina a conciencia. A 
superestrutura é o montaxe xurídico, político, relixioso que se fundamenta na estrutura 
económica, por iso cada clase social posúe unha determinada representación da reali-
dade. Non obstante, a superestrutura da clase dominante proxéctase sobre todo o tecido 
social, chegando a identificarse coa forma de pensar de toda a sociedade. Se a estrutura 
cambia, é dicir, as forzas produtivas no seu desenvolvemento entran en contradición 
coas relacións de produción, como consecuencia a superestrutura cambia. 

� 10. As ideoloxías están ao servizo dos intereses da clase social dominante. A súa fun-
ción principal é xustificar o privilexio económico, social e político desa clase, ou evadir 
os individuos da realidade na que viven. 

� 11. É que o ser humano se atopa alienado, é dicir, o home a través do traballo, que é a 
súa actividade natural, non se sinte realizado, debería poder desenvolverse a si mesmo, 
debería sentirse realizado, pero non é así. O home no traballo non se realiza, o traballo 
non lle permite satisfacer as súas necesidades, é utilizado, de tal xeito que se sinte es-
traño no traballo. 

� 12. É a forma básica de alienación, por ser a estrutura económica a base da sociedade, 
que fundamenta as outras manifestacións da alienación (alienación relixiosa, ideolóxi-
ca). O traballo é a esencia do ser humano, pero cando hai alienación o traballador se ve 
desposuído do produto do seu traballo, e este, en lugar de permitirlle a súa realización 
esencial, redunda na súa deshumanización. Esta alienación dáse dende tres frontes:  

– No produto que realiza co traballo (cousificación), iso que produce élle inalcanzable. 
O traballo non lle pertence (é doutro), o cal aumenta a súa dependencia, e prodúcese 
a situación paradoxal de que o home se realiza máis fóra do traballo (no ocio) que no 
traballo, que sería o natural no ser humano. A plusvalía é a parte do obxecto que o 
traballador produce e non lle pertence, con iso queda alienado, desposuído, desreali-
zado, reducido a mercancía. 

– Na natureza, xa que o ser humano proxecta o seu ser sobre o produto, humanízao; e 
segundo sexa a actividade económica, así será a transformación sobre a natureza. 

– Nas relacións sociais cos demais, tamén intervén ao impedir o que sería a produción 
social de bens para un mesmo e para os demais.  

– En definitiva, non hai reencontro do home na súa actividade natural, polo que a so-
lución radicaría na abolición da propiedade privada que é a causante da alienación 
económica.  

� 13. A alienación ideolóxica ou política é criticada porque xorde da situación material 
que a sustenta. A ideoloxía capitalista xustifica a situación establecida.  O Estado estru-
túrase na clase política que manda e na clase que obedece; deste xeito, o Estado escra-
viza a sociedade en lugar de poñerse ao seu servizo. Aparece a división da sociedade en 
clases, co cal os seres humanos, iguais por natureza, quedan clasificados de acordo cos 
bens materiais que posúen. Critica a alienación relixiosa porque proxecta o ser humano 
fóra da realidade, e porque serve de xustificación ás clases dominantes. A relixión está 
ao servizo do sistema de explotación económica. É síntoma da miseria humana e impi-
de a liberación: é o “opio” do pobo. 

� 14. En relación coa análise do modo de produción capitalista, propón Marx o paso da 
economía capitalista á economía socialista mediante unha revolución ou ditadura do 
proletariado, caracterizada pola desaparición da propiedade privada dos medios de pro-
dución. O fin último é a superación definitiva de todo tipo de alienación coa chegada da 
sociedade comunista.  
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� 15. Parte da concepción do ser humano como ser activo que transforma a natureza e a 
historia. Enténdeo como pensamento con eficacia práctica. A praxe é práctica revolu-
cionaria; Marx concibe a filosofía como praxe, actividade transformadora, ou constru-
ción da realidade que está xunguida á base material dos seres humanos que pensan. 

18.14  Unidade 15. Nietzsche: crítica e transmutación 
dos valores 
Solucións aos exercicios da unidade: 

� 1. Despois da filosofía de Kant e Hegel, dáse unha filosofía crítica, o marxismo, Scho-
penhauer, Freud, Darwin, Comte, enfrontada aos sistemas idealistas. Dende esta actitu-
de xorde unha corrente de pensamento que se fundamenta no irracionalismo, na consi-
deración do mundo e da vida como algo non racional. O irracionalismo afirma o absur-
do da existencia e do mundo, a imposibilidade da súa xustificación racional e funda-
menta a vida na vontade, na estética, na individualidade, no absurdo. Nesta liña, o vita-
lismo  é a defensa da vida e dos valores vitais (Schopenhauer, Bergson). Nietzsche, en-
cadrado nesta corrente, reflexiona sobre a vida no sentido biolóxico e histórico. 

� 2. Defende o período cultural anterior a Sócrates, posto que en el estaban vixentes os 
valores vitais, pero critica a Sócrates e o período posterior por ir en contra dos valores 
vitais. Cre que o cambio que se deu a partir da figura de Sócrates consistiu no abandono 
do dionisíaco (vitalidade, desmesura, forza vital, embriaguez, noite) polo apolíneo (luz, 
beleza, harmonía, medida) e foi o inicio da decadencia de Occidente, ao substituír uns 
valores por outros.  

� 3. A verdade é valoración, é interpretación relativa. Cada quen, cada época son pers-
pectivas dende as que entender, valorar e considerar a realidade. Detrás está o seu mé-
todo de análise psicolóxica polo que primeiro está a valoración e logo a verdade; por 
iso a cultura occidental nace dende aqueles que teñen o instinto de horror ao cambio, 
que están imposibilitados para soportar o devir da vida. 

� 4. Porque está fundamentada nos valores do cristianismo e na súa fundamentación pla-
tónica, por ir en contra da vida, do natural, xa que sitúan o home no mundo das ideas ou 
no máis alá cristián, e non na realidade terreal. Estes valores, que estiveron vixentes en 
Occidente ata agora, teñen que ser substituídos por outros, posto que nos levan á deca-
dencia, ao representar aos máis débiles vitalmente (rabaño, submisión, sacrificio) e non 
aos dotados de capacidade de  superación. 

� 5. Distingue entre unha moral de señores, creadora, do home libre, do superhome, aris-
tocrática, que defende os valores vitais; fronte a moral de escravos que é pasiva, iguali-
taria, que nace do instinto de vinganza, do sentimento de culpabilidade, da abnegación, 
da submisión, do ascetismo de aqueles que non están dotados para a vida. Esta última 
moral, que representa a Occidente, debe sufrir a transmutación dos valores, e para iso é 
necesario a morte de Deus (alicerce desta moral). 

� 6. Crítica ao significado que se lle dá aos valores de bo e malo moralmente. Fai unha  
análise etimolóxica dos termos bo e malo, cuxo resultado é que o significado orixinal é 
bo como aristocrático e elevado, e malo como simple, vulgar e plebeo. 

� 7. Critica a relixión en xeral, aínda que se centra no cristianismo. A relixión nace da 
angustia, do medo da impotencia que ten o home sobre si mesmo. A relixión vai en 
contra dos valores vitais, vai en contra do superhome. Rexeita os instintos ao desprezar 
este mundo e inventar un mundo ideal que desvaloriza o mundo  terreal. O cristianismo 
é un platonismo vulgarizado, segundo Nietzsche. Cristo representa o oposto á vida: o 



Páxina 41 de 43 

 

home manso, o débil vital, o que pide a mansedume, o rabaño. Critica concepcións co-
mo a do pecado, a cruz, ou a igualdade da alma fronte a Deus. 

� 8. Os conceptos non representan a desigualdade real nin o devir dos seres. A linguaxe 
empregada impón unha estruturación que favorece a interpretación do ser como estático 
e xenérico. Así, a metafísica será o mundo ao revés, pois o mundo non está nos concep-
tos senón nas intuicións sensibles do mundo real e cambiante. 

� 9. A Metafísica nace dun engano para escapar da caducidade, do devir. É a historia dun 
erro que supón a existencia doutro mundo que chamamos ser, mundo das ideas, ou De-
us, e que serve para desvalorizar este mundo. A Metafísica considera o ser como algo 
estático, cando só existe o devir. A súa tese sería que o ser é o devir; o que na filosofía 
chamouse ser, non é; e o que se chamou non ser, é. O único que existe é o mundo espa-
ciotemporal, experimentable polos sentidos, é dicir, o mundo como devir. Este mundo 
inestable réxese pola vontade de poder. Se os filósofos especulativos inventaron outro 
mundo foi pola súa incapacidade para a vida. 

� 10. Critica a ciencia moderna pola súa fundamentación matemática da realidade. Iguala 
as cousas, non ten en conta as diferenzas cualitativas, e despreza o devir. 

� 11 Nihilismo (nada) para Nietzsche significa desprezo pola vida fundamentándoa nou-
tro mundo suprasensible, inexistente, na nada. Diferencia entre un nihilismo negativo 
como crítica á cultura occidental, e outro nihilismo positivo que supón o inicio da supe-
ración do mesmo: 

– • O nihilismo negativo é a perda dos valores, amósase como a nada, é o que es-
tá detrás dos aspectos metafísicos, relixiosos, científicos, morais; todos eles orixina-
dos polos que non aceptan a vida, polos que amosan, así, a súa vontade de nada (Pla-
tón, cristianismo).  

– O nihilismo positivo é o que reacciona creando valores, acaba coa transcendencia, 
coa racionalidade; é o paso do home ao superhome (espíritos fortes para a vida ca-
paces de crear valores que afirmen a vida). A morte de Deus que Nietzsche anuncia 
trae como consecuencia a transmutación dos valores existentes. Se ata agora os valo-
res procedían do resentimento ante a vida, a partir de agora os valores xurdirán do 
aprecio á vida, do instinto por vivir, da vontade de poder.  

� 12. Pódese entender como a loita pola vida por superarse a si mesma continuamente. A 
vida non é máis que unha loita constante do individual contra todo o demais. A vida é 
algo aberto, inacabado, algo sobre o que se pode decidir, e a vontade de poder expresa 
esa capacidade de xerar valores. Se a vida é afirmación da vontade de poder, e a vonta-
de de poder é a realización dunha perspectiva, a verdade só será aquilo que favoreza  
esa perspectiva. A vida impón a verdade. A transmutación dos valores que orixina a 
vontade de poder fundaméntase na inexistencia de Deus, no recoñecemento do devir e 
da finitude da vida. 

� 13. O superhome aínda non se deu, primeiro hai que superar ao home. Hai que preparar 
a súa chegada a través da transmutación dos valores platónicos cristiáns. Nietzsche em-
prega a metáfora das tres transformacións: 

– O camelo representa ao que soporta a carga dos valores occidentais, corresponde á 
moral de escravos que se resigna e humilla. 

– O león representa a forza para superar a moral de escravos e instaurar a moral dos 
señores; corresponde á destrución dos antigos valores. 

– O neno representa o superhome, a inxenuidade, a inocencia para crear libremente 
novos valores. O superhome representa a vontade de poder. É a realización da moral 
de señores, e o heroe do futuro, é a manifestación da vida ascendente.  
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� 14. A existencia de Deus implica uns valores morais que proxectan o home cara ao fu-
turo, é unha concepción lineal do tempo. En oposición defende o eterno retorno, idea 
característica do pensamento presocrático. O superhome vive a súa vida con tal pleni-
tude, que afirma que por encima de todo estaría disposto a vivila unha e mil veces 
(eterno retorno).  

– Nietzsche ten unha visión cosmolóxica do eterno retorno, que se expresa no amor ao 
destino, polo que implica de aceptación e gozo da vida, que estaría disposto a repeti-
la unha e mil veces. 

– O aspecto ético do eterno retorno implica a aceptación da negación absoluta de toda 
transcendencia, para non desexar outra cousa que a eterna repetición, a autoafirma-
ción. 

18.15  Unidade 16. A filosofía máis próxima: algúns au-
tores españois 
Solucións aos exercicios da unidade: 

� 1. A vida para Ortega y Gasset é algo co que se atopa o ser humano e que ten que facer, 
porque non nos vén feita, senón que a  atopamos como quefacer. Nese sentido, o ser 
humano non posúe unha natureza determinante, o que terá é historia, biografía. De aí 
que o ser humano non poida vivir sen un proxecto vital propio ou plaxiado, que con-
formará na súa realización o que el será.  

� 7. A vida, segundo Ortega y Gasset, é algo que temos que facer, atopámola para desen-
volvela; para iso posuímos un proxecto vital propio ou plaxiado que realizamos nalgu-
nha medida, sendo a nosa vida a historia dese proxecto. Dito proxecto facémolo dende 
a circunstancia que nos rodea, facémolo dende unhas crenzas que herdamos, e que po-
demos modificar ou non.  

� 8. As ideas corresponden aos pensamentos que se nos ocorren e que podemos analizar, 
adoptar e imitar, abranguen as verdades cotiás e as proposicións científicas. As crenzas 
non corresponden a algo que se nos ocorra, senón que xa as atopamos en nós, constitu-
índo a substancia da nosa vida. Un pensamento pode ser unha idea ou unha crenza, de-
pendendo do papel que ten na nosa vida. As crenzas dominan a nosa vida fronte ás ide-
as. Mentres as ideas son o obxecto do noso discurso as ideas son o obxecto das nosas 
suposicións. Unha idea pode chegar a ser unha crenza. 

� 9. O tipo de existencia que defende Ortega y Gasset implica que a existencia pode ser 
auténtica ou inauténtica, dependendo de que se viva de acordo consigo mesmo, de acor-
do coa vocación, coa voz interior propia ou que se viva de acordo cos tópicos, co dado, 
co recibido; polo que os graos de ser de cada vida dependen da autenticidade da mes-
ma. 

18.16  Unidade 18. Filosofía analítica, hermenéutica e 
existencialismo 
Solucións aos exercicios da unidade: 

� 1. A tarefa da filosofía é aclarar os problemas filosóficos a través da análise da linguaxe 
no que foron formulados, posto que a maior parte dos problemas filosóficos veñen ori-
xinados polo mal uso de certas expresións que carecen de sentido, por non correspon-
derlles un feito. 
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� 2. A relación entre pensamento, linguaxe e realidade consiste en que teñen unha mesma 
estrutura lóxica, por iso a importancia de ter unha linguaxe lóxica perfecta que permita 
pensar a realidade correctamente. 

� 3. As diferenzas radican en que na primeira etapa Wittgenstein busca unha linguaxe 
ideal que represente a estrutura da realidade, e rexeita os usos inadecuados e sen senti-
do da linguaxe, criticando as pseudoproposicións da metafísica e da ética. Na segunda 
etapa deixa de considerar a linguaxe dende a perspectiva figurativa, critica o seu perío-
do anterior e a análise da linguaxe realízaa dende a perspectiva do uso obxectivo da 
linguaxe, dando lugar á existencia de moitos linguaxes, tantos como formas de vida, e a 
cada un correspóndelle un xogo da linguaxe coas súas regras e obxectivos. 


