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HISTORIA DA FILOSOFÍA 

 

OPCIÓN A 
 
Lea atentamente  o seguinte texto de AGOSTIÑO DE HIPONA e a part ir del  responda as 
cuestións que se formulan.  

 Teña en conta que se trata de cuestións interrelacionadas . Procure integrar as 
respostas nunha composición redactada de maneira unitaria .  

 Na avaliación da proba teranse en conta non só os contidos do exposto (coñecemento da 
materia), senón tamén as calidades formais da exposición, tanto nos aspectos relativos ao uso 
dun vocabulario apropiado, coma no referente á corrección sintáctica, ortográfica e retórica. 

 
 

TEXTO 
4. Polo tanto esta avantaxe que temos sobre as bestas debemos cultivala en nós ao máximo, e volver 
esculpila en certo modo, e reformala. Pero, quen podería facelo, senón o artífice que a formou? 
Puidemos deformar en nós a imaxe de Deus, reformala non podemos. Temos pois, resumindo todo 
brevemente, a mesma existencia que os paus e as pedras, vida coma as árbores, facultade de sentir 
coma as bestas e facultade de entender coma os anxos. E así distinguimos cos ollos as cores, cos oídos 
os sons, co nariz os cheiros, co gusto os sabores, co tacto as calores, co intelecto as maneiras de obrar. 
Todo home quere entender; ninguén hai que non o queira; non todos queren crer. Dime un home: 
―Entenda eu para que poida crer‖. Respóndolle: ―Cre para que poidas entender‖. E xa que naceu entre 
nós unha controversia tal, por así dicilo, cando me dixo un ―Entenda eu para que poida crer‖, e eu 
respondinlle: ―mellor cre para que poidas entender‖, vaiamos con esta controversia onda o xuíz e ningún 
dos dous presuma que a sentenza caerá da súa parte. A que xuíz iremos? Se examinamos a tódolos 
homes, non sei a que outro xuíz podemos atopar mellor que ao home polo cal Deus fala. Non vaiamos, 
pois, neste asunto e controversia, aos autores profanos, non sexa o noso xuíz un poeta, senón un 
profeta. 

AGOSTIÑO DE HIPONA,  Sermón 43, 4. 
 
 

CUESTIÓNS PRINCIPAIS ÁS QUE DEBE DAR RESPOSTA A COMPOSICIÓN 
 
I) Marco histórico e conceptual: (avaliación: de 0 a 2,5 puntos) 

 Situar o autor do texto no marco histórico-cultural e filosófico da súa época. 

 Cuestión contextual:  Helenismo: f i losofía e cristianismo . 
 
II ) Comprensión: (avaliación: de 0 a 6 puntos) 

 Lea atentamente o texto e a partir del responda a seguinte cuestión temática:  o 

problema entre razón e fe en Santo Agost iño e en San Tomé .  
 
III) Coñecemento específico: (avaliación: de 0 a 1,5 puntos) 

 Atendendo á problemática do texto e á cuestión temática expoña –con claridade e rigor 
conceptual–, as relacións (de semellanza ou diferenza) con outros autores, correntes 
filosóficas ou épocas da ―Historia da Filosofía‖. 

 Comentario persoal. 


