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0. PRESENTACIÓN 

A cotío pensamos que virtualidade é sinónimo de vaidade, de non 

efectividade, a entendemos dun xeito pexorativo. Mais verdadeiramente, o 

étimo vén do latín virtus (virtude, potencia, forza...) o que semella ser case o 

contrario ao que entendemos: o contrario daquelo sucede tan só ao marxe, 

tan só na ilusión, tan só na imaxinación, etc. Virtual é todo aquelo que pode 

ser, que ten capacidade e potencia para ser. Por iso, aínda que a virtualidade 

non nos leve directamente á acción si que a debe dimensionar, ampliar ou 

“amplificar”. O virtual pode abrir as portas do presente e permitirnos coñecer 

os seus mecanismos; aínda que non sexa estes mesmos mecanismos, o virtual 

está implicitamente neles, é unha interioridade que ha de permitirnos 

desenvolvelos a outro nivel, con outra conciencia, con outro sentido, con 

outro valor. Resulta por tanto fundamental para que o noso pensamento 

adquira distancia, tempo propio, espacio... Mais é precisamente isto o que 

leva facendo a filosofía dende hai séculos! Dende que Platón falou do seu 

Mundo Intelixible e da súa cidade ideal ou República, a filosofía non vén senón 

introducindo razoadamente a presencia do virtual no coñecemento. A 

virtualidade non é propiamente tal cando se emprega para a evasión, para a 

distracción, para o adormecemento, para o esquecemento...  A virtualidade 

ten que amosar a potencia do posíbel no real. A filosofía leva séculos non 

facendo senón isto. A filosofía, é virtual.  
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1. FUNDAMENTACIÓN  

Observemos nun principio o seguinte esquema no que se diferencia unha 

polaridade cerebral de funcións cognitivas1:  

 

Polaridade a Polaridade b 

Opera un proceso serial 

É analítica 

Se especializa en coñecer as partes que 

constitúen un conxunto 

É lineal e secuencial 

Pasa de un punto ao seguinte de un modo 

gradual, paso a paso 

Especialmente eficiente para procesar 

información verbal e para codificar e 

descodificar a fala 

Opera a simultaneidade 

Proceso paralelo e holístico 

Combina as partes analizadas 

Dedícase á síntese 

Busca e constrúe relacións entre partes 

separadas 

Especialmente eficiente no proceso visual e 

espacial 

Escasa capacidade de linguaxe 

 

 

En principio parece que a filosofía opera de sempre mediante o 

razoamento formal e analítico, mediante o proceso serial deductivo, 

mediante a lóxica, secuencialmente, paso a paso, co rigor do siloxismo como 

recurso propiamente filosófico, a coherencia, o racional, a esixencia na 

deducción como valores que defenden á filosofía e sosteñen o seu quefacer.   

Mais isto é así soamente nun principio, nunha primeira ollada. Se 

profundamos no quefacer filosófico, na súa evolución e no seu proceso, 

decatarémonos de que os seus pensamentos non son simplemente ou 

meramente racionais ou analíticos como parecen; e non porque os filósofos 

agochen unha intención irracional e caprichosa tras dunha fachada de 
                                                 
1 O esquema pertence a VeerLee Williams (1996) páxs. 33 e 15. Trátase das calidades que a miúdo se lle 
atribúen aos hemisferio esquerdo e dereito respectivamente. Mais segundo recentes estudios que 
descartan a localización destas calidades, e atendendo a proposta de Deleuze-Guattari de considerar que o 
cerebro “É unha forma verdadeira, primaria, como a definía Ruyer: non unha Gestalt nin unha forma 
percibida, senón unha forma en si que non remite a ningún punto de vista exterior...”  (1993) preferimos 
considerar as calidades en si mesmas, sen localizar concretamente as súas funcións, conservando 
soamente a tendencia a un diferencial, a unha polaridade fundamental que non se manifesta alén do seu 
diferenciarse.  
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racionalidade, como algún deu en pensar, senón por outros motivos, como 

veremos, máis complexos. 

É Sócrates quen na Grecia clásica introduce a chamada “teoría da 

reminiscencia” das ideas pola cal dísenos que se queremos saber o que son as 

cousas, temos que recordar o que estas eran cando as contemplabamos na súa 

pureza antes de estares neste mundo. Saber e non-saber equipáranse, 

simultaneamente. Á vez que cargamos un, abrimos e desenvolvemos o outro. 

Deste xeito, xérase un coñecemento racional mediante a simultaneidade do 

seu proceso, mediante unha resonancia ou unha virtualidade entre o que de 

feito se fai e o que, digamos, dalgún xeito, poderíase estar a facer. Estamos a 

pensar, a aprender, a deducir, mais poderiamos estar a recordar; dinos 

Sócrates. Integramos no mesmo proceso deductivo e analítico das ideas, o 

outro hemisferio, nun mesmo instante, os dous a un tempo, abrimos unha 

potencia ou capacidade que teriamos que chamar inmanente (fronte ao 

transcendente da relixión da época) e que é unha capacidade que 

probablemente innova plenamente a filosofía2 ao darlle á capacidade de 

razoar unha dimensión absoluta.  

Non é pouca esta innovación. Mais con Platón irá a máis. Con Platón 

esta capacidade inmanente do pensar queda totalmente fixada pois non se 

reduce tan só ao proceso de aprender. A simultaneidade da razón dáse 

segundo Platón ao pensar o mundo mesmo (ontoloxía): as cousas ou entes da 

“physis”. O que queda fixado é un espacio propio para todo o que se dá ou 

xurde, tanto dentro da cidade (polis) como fóra dela (physis) na natureza en 

xeral, no aparente caos e corrupción dos fenómenos, no cosmos todo. O 

mundo intelixible de Platón soporta a un tempo o razoamento da lóxica 

propiamente humana e unha explicación coherente, razoadamente posíbel, 

inmanente, “potente”, virtual... de todo o que é. Desde entón o pensar 

parece ter capacidade, por si mesmo, para desentrañar coa súa potencia, 

calquera problema ou dimensión que ao humano se lle presente (antropoloxía, 

ética, estética, política...); xurde entón a virtude (virtualidade) da filosofía.  

                                                 
2 Así defende Vernant (1984) e a partires del as teses de Deleuze-Guattari: “Hai relixión cada vez que hai 
transcendencia, Ser vertical, Estado imperial no ceo ou na terra, e hai Filosofía cada vez que hai 
inmanencia, aínda cando sirva de chan ao agón e á rivalidade.. Unicamente os amigos poden tender un 
plan de inmanencia como o chan que se furta aos ídolos” (1993). 
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Tras de Platón, Aristóteles falará da substancia como aquelo que sub- 

está ou soporta dalgún xeito (de moitos xeitos dinos textualmente) os 

accidentes: o que cambia do que nos rodea, a un tempo, simultaneamente, 

non cambia, permanece e serve de guía ou forma final (telos) para todo 

aquelo que aparentemente sucede sen orde. Aristóteles traspasa o abismo do 

serial ao simultáneo co seu “o ser se di de moitos xeitos”, mais a súa vez, é 

este ser o que xustifica ou sustenta, metafisicamente, o propio dicir, a lóxica 

mesma de suxeito e predicado. É dicir, a súa resposta ao principio é ao 

mesmo tempo, dalgunha maneira, o que sustenta, o que soporta... ese 

principio.   

Deste xeito, podemos dicir que dende entón, por moito que a filosofía 

avógase consecuentemente pola racionalidade, a secuencialidade, o paso a 

paso do noso razoar, etc. sempre empregará un instante, ou varios instantes, 

polos que esta cadea serial e lóxica se abre e dá paso, deixa emerxer ao seu 

través, a simultaneidade doutro plano, dunha teoría, dun sistema de 

conceptos, a simultaneidade dun espacio, unha capacidade ou virtualidade 

que acollerá os razoamentos propia e estrictamente seriais, lóxicos e 

analíticos e os sintetizará nun horizonte que os comprende, que lles dá 

sentido, valor, que os dimensiona, que lles dá volume; cárgaos cunha nova 

potencia de pensamento. 

Na Idade Media Tomé de Aquino fala da simultaneidade de esencia e 

existencia como atributos que se dan a un tempo en Deus. Por analoxía as 

cousas do mundo son tamén explicadas pola capacidade (virtualidade) que 

temos para pensalas á vez que sendo o que son (esencias) como sendo 

propiamente sobre a nada (existencia) en abstracto. Mediante esta 

simultaneidade Santo Tomé abre un espacio no que desenvolver e soportar 

con coherencia gran parte, senón todos, os problemas e cismas relixiosos do 

cristianismo que se dan entre razón e fe. Mediante esta operación filosófica 

do razoamento que chega serialmente a xustificar a simultaneidade (Santo 

Tomé nos dá probas filosóficas da existencia de Deus) a filosofía integra a 

polaridade cerebral e permite unha vez máis unha potencia plena do 

pensamento sobre a realidade da súa época; un horizonte que se abre para 

pensar o aparentemente contradictorio simultaneamente.  
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Paradigmático é tamén o caso da modernidade que podemos 

exemplificar con Descartes. Para este hai unha simultaneidade fundamental 

que permite despois o desenvolvemento de toda a súa filosofía e, incluso, de 

todo o proceso moderno, científico e técnico, tanto na súa vertente 

mecanicista como na idealista. Trátase da simultaneidade do pensar e o 

existir. Cogito ergo sum. Descartes condúcenos lóxica e analiticamente ate 

este instante e fainos ver razoadamente a esixencia da súa simultaneidade. 

Non podo dubidar, pola esixencia da lóxica mesma, que se penso, a súa vez, 

existo. Ábrese para a modernidade o espacio propio do pensamento, un 

adentro onde por unha banda desenvolverase toda a lóxica da ciencia 

experimental que lle dá existencia as cousas tan só segundo a medida 

(cuantitativa) do pensamento; e por outra banda, o proceso idealista que 

trata de facer desta capacidade inmanente de pensamento e existencia, unha 

finalidade en si mesma, un absoluto a realizar definitivamente. Para o noso 

caso, o importante é que nos decatemos de cómo é a simultaneidade da outra 

polaridade cerebral (virtualidade ou resonancia) o que nos permite aloxar, 

dar cabida, soportar... toda unha serie de novas liñas discursivas do 

pensamento, tan reais como as da ciencia; en qué medida a virtualidade do 

cógito dimensiona a intervención científica moderna e a carga e recarga 

permitíndolle discorrer por novos sendeiros. 

Podemos pensar en simultaneidades que loxicamente argumenta 

despois Hegel, pola que entendemos a realización do individuo no Estado 

moderno inspirando en grande medida o dereito liberal; ou fórmulas como as 

da economía liberal nas que ser e devir intégranse sen a necesidade da 

intervención individual, senón seguindo unha lóxica que acompaña ao mesmo 

proceso, a man branca de Adan Smith...  

En fin, son estas unha serie de investigacións e conclusións filosóficas 

que hai que estudiar e considerar polo miúdo, e que van alén destas pequenas 

indicacións, e que son máis complexas e máis detalladas, influíndo a súa vez 

en moitos outros aspectos máis pormenorizados da nosa sociedade e cultura. 

Mais o que se quere salientar é o xeito en que a filosofía e os seus mundos, 

aínda que semellen ou poidan semellar castelos no aire, deron e dan, 

seguramente, estes castelos, moito qué pensar. E como vemos, ou polo menos 
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tratamos de indicar, este “dar qué pensar” non é vacuo3; isto é, a súa 

condición de posibilidade, hipotética, virtual, esa inefectividade á que parece 

nos conducen todos os esforzos dos razoamentos filosóficos, aínda que en si 

mesmas, ou por si, sexan verdadeiramente inefectivas, o seu carácter 

proporciona á acción unha potencia ou dimensión inmensa, a permite e a 

soporta, a amplía e a “amplifica”, a extrae da súa mecánica e posibilita en 

grande medida toda a invención da realidade humana. Senón, pensemos en 

cómo a filosofía permitiu, xa desde un principio, a idea da polis, a política, a 

física, a ética...  

É dicir. A filosofía proporciona ao razoamento lóxico, serial e analítico 

unha simultaneidade ou soporte que integra plenamente as capacidades do 

noso pensar, posibilitando deste xeito novos espacios polos que discorrer o 

pensamento, áreas ou dominios para pensar novamente, territorios do pensar 

que ata entón non existían e que xorden, emerxen, claramente. A filosofía 

inaugura e dimensiona propiamente estes espacios, onde despois outros 

introducen leis, dereitos, obrigas, cálculos científicos, organízanse os nosos 

problemas, créanse institucións. Todo porque o pensamento é capaz de saltar 

o abismo que hai entre o serial e o simultáneo e é capaz por iso mesmo de 

introducir a presencia dunha simultaneidade, dunha virtualidade, sen ser 

imposta, senón razoando e lexitimando o que parece tan só imaxinario, 

recargando un espacio do pensamento que entón se abre.  

A filosofía dende Grecia loitou en grande medida por achegarnos a unha 

totalidade que comprendese as cousas dun xeito razoado e inmanente, 

esixindo a plenitude do concepto e por isto loitou, en moi grande medida, 

contra o proceso relixioso de transcendencia que impón a totalidade 

dogmaticamente, sen percorrer paso a paso o abismo que nos conduce e nos 

entrega ao outro lado, impoñendo verticalmente as leis das doutrinas... Mais 

que pasa hoxe, preguntamos, que xa parece que perdeu este poder a relixión? 

A resposta é “unha”: hoxe quedan aínda as sombras de Deus4.  

                                                 
3 Trátase da fórmula que defende Ricoeur, Le Confit des interprétations. Essais d’herméneutique, 1969: 
“O símbolo dá que pensar : esta sentencia encántame porque di dúas cousas; o símbolo dá, non son eu 
quen lle pon o sentido, é el quen o dá; mais aquelo que dá é un dar que pensar, dar un qué pensar…”  
4 Como sabemos é esta unha coñecida tese de Nietzsche (2003). 
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Hoxe a relixión xa non ten aquela forza nin aquela influencia. Hoxe 

sucede máis ben o contrario. A simultaneidade, a posibilidade, a virtualidade 

en xeral emprégase liberalmente, caprichosamente, vaidosamente, 

evasivamente en grande medida favorecendo o proceso contrario ao da 

relixión (en resentimento e oposición á mesma) emprégase a virtualidade e os 

mundos posíbeis como ferramenta de esquecemento, de non esixencia, de 

adormecemento, de anestesiamento, de desvinculación, de non compromiso, 

etc. O mundo da globalización, o do s. XXI, o do consumismo... é un-mundo-

cargado-de-mundos, cheo de estímulos, audiovisuais, posíbeis... cada marca 

ou empresa é un mundo, unha virtualidade que pode... Porque apropiouse o 

interese particular, mercadotécnico e lucrativo, dunha potencia que ata 

entón dominaba a relixión e o dogma, a tradición e os costumes que se 

disolveron... Disolveuse a forza unificada da comprensión totalitaria do virtual 

e non hai xa nada que faga fronte e resistencia a unha potencia humana que 

entón se emprega sen senso nin valor, segundo o interese particular que 

permitiu esta fragmentación, para a súa perseveranza...  

Que é o que se pretende neste proxecto? Primeiramente admitimos, 

cómo non, esta disolución da contemporaneidade: non pretendemos volver 

atrás e promover un sentido único desta potencia, un sentido relixioso ou 

dogmático... Os intereses están pluralizados, fragmentados, son 

microintereses... Isto é un cambio substancial da nosa condición. Por iso, a 

filosofía, pensamos, tamén ha de cambiar e, do mesmo xeito, ten que 

abandonar o seu interese de fundamentar unha unidade, un só concepto, o 

Ser... É o que na postmodernidade deuse en chamar con varios nomes e en 

varias manifestacións: fálase en filosofía de pensamento febre5, de abandonar 

o logocentrismo6, fálase de xiro lingüístico7 e xiro hermenéutico8... Pois ben, 

esta proposta de aula virtual acontece de entre estas liñas de investigación.  

                                                 
5 A idea é desenvolta por Vattimo (1985) para designar a crise de fundamentación metafísica e incluso 
ontolóxica na filosofía do século XX.  
6 Concepto introducido por J. Derrida (1989) para referirse ao dominio do discurso representativo e 
referencial na tradición que segundo el hai que retrotraer ao límite da escritura. 
7 A través de Wittgenstein, Davidson, Habermas incluso plantexan unha previa análise da linguaxe 
condición de posibilidade de todo coñecemento, onde toda verdade acontece e ten posibilidade de darse.  
8 A través de Heidegger, Gadamer e Ricoeur toda comprensión do presente ha de pasar por unha previa 
comprensión da tradición na que se fundamenta calquera outro tipo de saber (científico, social, natural...). 
Esta comprensión da tradición é unha comprensión aberta infinitamente á reintepretación sen posuír de 
ningún xeito un senso xa determinado.  
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A filosofía, estamos de acordo, ten que abandonar a pretensión de 

restablecer, alomenos nun principio, a deducción lóxica (logocéntrica) dun 

sentido para sociedade: a comprensión do acontecemento mediante un só 

novo concepto, unha única visión-interpretación. Mais iso non significa un 

mero pasar de páxina do proceso filosófico e da súa potencia senón que 

incluso pódese tratar dunha recuperación: é interesante, como di a 

hermenéutica, un recapitular as potencias e virtualidades que deu a filosofía 

na nosa tradición, revisando qué é o que hai de non-pensado nelas, qué é o 

que verdadeiramente vale deste proceso, onde pódenos levar unha vez que o 

esteamos a comprender integramente, na plenitude interna do que significa.  

Unha vez deconstruído, caído o logocentrismo, vemos normal, incluso 

preciso que a filosofía pase a empregar novas técnicas para darse a coñecer. 

Hoxe en día de feito os rapaces xa non poden atender e comprender os 

razoamentos filosóficos doutras épocas se á vez tratamos de explicarlles 

lóxica e analiticamente por qué e cómo se deu cada un. Os alumn@s están 

nunha sociedade disolvida na que xa nada se xustifica loxicamente, xa están 

fóra da finalidade da historia, nos seus mundos virtuais, de soño e 

esquecemento; facerlles comprender unha filosofía do pasado esíxelles á vez 

que pensar o razoamento lóxico de cada filosofía, pensar loxicamente o 

contexto espacio temporal, socioeconómico no que se deu. Isto carga 

dobremente un só modo de pensar, carga unha soa polaridade cerebral que 

colapsa a potencia inmanente dos conceptos que se lles quere facer chegar.  

Mais entón é cando chega esta proposta; cando quizais esteamos en 

condicións de podela explicar. Preguntamos: non elaborou desde sempre a 

filosofía unha virtualidade que soportaba a lóxica, os pensamentos, os 

problemas de cada época? Non coidou desde sempre a filosofía a potencia do 

simulacro e o achegamento inmanente ao mesmo?  

O que se propón é un aula virtual de filosofía para darlle aos alumn@s 

un simulacro verdadeiro, isto é, verdadeiramente potente e con capacidade 

crítica e analítica do noso presente. É dicir, un simulacro onde caiba o 

razoamento, que sexa propiamente apto para o mesmo. É case o proceso 

contrario ao que fixo a tradición, para deste xeito conservar e liberar a súa 
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potencia de pensamento. En vez de alcanzar mediante o razoamento e a 

lóxica serial unha simultaneidade ou virtualidade lexítima e case esixida pola 

secuencia do discurso, reducindo ao mínimo o salto do abismo, do que se 

trata é de amosar agora cómo nun espacio primeiramente virtual estes 

pensamentos da filosofía da tradición son consistentes, soportables, poñen en 

marcha unha serie de reflexións que percorren o tempo, chegan ata o noso 

presente, abren vínculos descoñecidos, inesperados.   

Se queremos explicar aos alumn@s a potencia dos conceptos filosóficos 

da tradición e o facemos discursivamente, cargamos dobremente unha mesma 

polaridade cerebral, un mesmo tipo de razoamento, saturamos, colapsamos e 

ocultamos o que queremos amosar. Parece entón que neste tempo de 

disolución e hermenéutica da filosofía é momento de dar un paso: configurar 

un espacio que primeiramente estea a activar a capacidade simultánea e 

virtual do pensamento, actuar primeiro sobre ela, para despois desenvolver xa 

activamente os conceptos e os razoamentos seriais que, como veremos, por 

isto mesmo, vólvense dramáticos. Xorde entón a idea do teatro9, do drama, 

de A caverna de Platón. 

Pensamos que é así como ao alumn@ se lle pode facilitar a comprensión 

inmanente e persoal dos conceptos. Incluso, quizais non haxa hoxe xa outro 

xeito de adentrarnos na lóxica dos pensamentos disolvidos; quizais non haxa 

hoxe xa outro xeito de romper esa mecánica do desexo que domina a 

reflexión e captura a nosa vontade no estímulo mercadotécnico da memoria. 

Non en vao, diferentes propostas de educación en valores estanse a 

desenvolver recentemente (dende finais do século pasado) nesta liña. 

Fomentan e ven preciso o emprego de técnicas virtuais, estéticas... para 

soportar ao razoamento, á lóxica, para instalar nelas os coñecementos que 

noutros ámbitos e con outras técnicas aprendemos. Tratan así de auxiliar 

calidades propias das Ciencias Humanas, tan a miúdo esquecidas e soterradas 

na tradición pola prioridade doutros valores, ao tempo que empregadas, por 

outra banda, para a consolidación dun sistema sen sentido.  

                                                 
9 Con todo, esta idea está xa en Niezsche, en Foucault, en Deleuze, en Sloterdijk… dos que este proxecto 
saca a “inspiración”... (véxase bibliografía). 
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Referencias de interese: 

• Visual Thinking Curriculum (Programa de Pensamento Visual) promovido polo 

Departamento de Educación del Museum of Moderm Art (MoMA) de New York: 

Quizais a referencia máis clara é este programa que desenvolve o método 

Visual Thinking (Pensamento Visual) apoiado academicamente na 

investigación e avaliación do proxecto pola universidade de Harvard (Project 

Zero). www.pz.harvard.edu    

• Programa DAP (Didáctica do Arte e do Patrimonio) e Programa PPV (Programa 

de Pensamiento Visual) da Fundación Arte Viva: Baseado nesta metodoloxía 

de Pensamento Visual que inicia o museo MoMA a Fundación Arte Viva está a 

innovar en España e en países latinoamericanos estes dous programas 

intimamente relacionados, nos que emprega o teatro, a ópera, a pintura, a 

escultura e incluso a curtametraxe para desenvolver nos alumn@s unha 

actitude crítica e constructiva no seu día a día, axudar aos xoves a 

interrelacionarse entre eles, mellorar as relacións cos demais (profesores, 

pais, sociedade...). Arguméntase que esta metodoloxía crea novos espacios 

para reflexionar e cuestionar a realidade en que vivimos. O programa DAP 

está apoiado pola Consellería de Educación da Comunidade de Madrid e ten 

pensado incentivar a expansión de entre todos os centros públicos e privados 

de Educación Primaria a longo prazo. Ademais o apoian Museo Nacional de 

Arte Reina Sofía, Patrimonio Nacional e o Museo Thyssen-Bornemisza, Museo 

de Arte Moderno de New York, Universidade de Alcalá de Henares y Casa do 

Brasil e chega en 2007 a 1.500 alumn@s e 49 profesores distribuídos en 14 

colexios. No programa PPV participan 98 escolas de 6 cidades diferentes, 22 

museos, 2 ministerios e 8 patrocinadores, chegando a un total de 6.160 

alumn@s. www.arteviva.org  

• Escuela de Pensamiento y Creatividad: O catedrático galego en filosofía A. 

López Quintás leva desde finais dos oitenta investigando e propoñendo novos 

enfoques para a educación en valores. En concreto está a desenvolver unha 

escola que imparte tres cursos por internet mediante a que se obtén o título 

de Experto Universitario en Creatividad en Valores homologado pola 

Universidade Francisco de Victoria de Madrid. A escola comeza a súa 
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actividade en España mais difunde hoxe o seu método en varios países 

latinoamericanos (Arxentina, Brasil, Chile, México, Perú...) onde conta xa 

cunha rede colaboradora de considerable éxito. O “espírito” e a intención 

metodolóxica do seu programa coincide plenamente coa deste proxecto. 

López Quintás insiste en que non cabe outro xeito para comprender os valores 

que descubrilos. www.escueladepensamientoycreatividad.org  

• Programa de doctorado Arte, filosofía y creatividad: O departamento de 

estética da Universidade de Valencia leva máis de unha década propoñendo 

este programa de doutoramento no que innova o tratamento conxunto de 

cursos en belas artes con cursos máis académicos de filosofía e pedagoxía. O 

éxito do programa vén dado polo tempo que se leva mantendo, a pesar da 

pouca demanda que neste tempo tiveron as Humanidades, e polo grande 

número de estudiantes e mesmos profesionais de moi distintas áreas 

(filósofos, músicos, artistas, pintores, pedagogos, escritores...) que cada ano 

len novas e interdisciplinares teses. www.uv.es. Entrar en departamento de 

filosofía. 

• Muvim (Museo valenciano de la ilustración y la modernidad): Especializado na 

relación entre desenvolvemento das ideas modernas e medios de 

comunicación, o museo amosa en qué medida o pensamento ilustrado chega a 

nosa contemporaneidade a través dos medios de comunicación: a ilustración 

no seu dobre sentido. O museo ofrece unha exposición permanente desde hai 

dous anos chamada La aventura del pensamiento na que mediante “novedosos 

sistemas de descripción (efectos, proyecciones, elementos arquitectónicos y 

representaciones)” trátase de “producir en el visitante una sensación de 

presencia física y mental en cada uno de los ambientes y periodos que se 

escriben”. A visita é teatralizada por unha serie de “guías-actores” que se 

suceden segundo as épocas que se estean a presentar. www.muvim.es  

• A As.pg (Asociación socio-pedagóxica galega) está a fomentar en Galicia unha 

serie de instalacións nas que diferentes estudios sobre a cultura galega 

adquiren un soporte visual a instalar nos centros. Se oferta un servicio de 

extra escolaridade cun material tamén multimedia. O proxecto está 
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financiado pola Xunta de Galicia, consellería de Innovación e Industria. 

www.As-pg.com  

• Arco Iris TV: Trátase dunha programación televisiva a través de internet que 

organizada en forma de asociación cultural promove un uso pedagóxico e non 

lucrativo do medio. Esta televisión é gratuíta, conta con socios en todo o 

mundo e está traducida a multitude de linguas. O tratamento é en grande 

medida “artístico” ou “estético” do que destacamos o seu curso de filosofía, 

tamén en formato audiovisual, no que a lección número 1 está dedicada 

precisamente á filosofía de Platón. www.arcoiris.tv   

• Demasiado humano (los últimos días de Nietzsche): Trátase dunha obra de 

teatro da productora Traspasos Kultur na que se leva a escena a filosofía do 

pensador alemán representando os seus últimos días. Desta obra os críticos 

destacaron a súa orixinal posta en escena e se confirma o seu éxito mediante 

a concesión do premio de teatro “¨Lope de Vega” 2005. Respecto a este 

proxecto a obra acredita a viabilidade da filosofía para pórse en escena. 

www.traspasoskultur.com  

• El teatro llega al Prado de la mano de Felipe IV y su corte: Así anunciou a 

axencia EFE (02.08.2005) a actividade que dito museo desenvolveu ao cabo da 

exposición El Palacio del Rey Planeta. Felipe IV y el Buen Retiro. A actividade 

revive o clímax artístico da época relacionando as obras de arte con escenas 

dramáticas que acontecen na sala. Felipe IV, acompañado da súa esposa, 

Mariana de Austria, percorre a sala, na que aparece o personaxe de Calderón 

de la Barca do que se representan algunhas escenas das súas obras de teatro, 

que segundo di a noticia, “guardan relación con el tema que se observa”. 

Todo elo vai acompañado dun soporte sonoro que “ayuda a situar la acción y 

subraya debidamente los momentos íntimos, trágicos y triunfalistas que el 

texto propone”.  

• La televisión destructiva: Programas Santa Clara S.A. presenta na Jornada 

Anual de Reflexión de Academia Nacional de Educación Argentina un vídeo 

resultado dunha investigación acerca da función destructiva da televisión. 

Desde 1987 a televisión vai acelerando serios atentados contra un mínimo de 

cultura: incitación ao consumo de pornografía, promoción do consumo de 
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drogas, falta de ética na actividade periodística, promoción do escándalo, 

vulneración da intimidade persoal... Todo isto apoiado por grandes empresas 

privadas que se benefician da súa publicidade. O resultado: non hai estructura 

educativa para soportar semellante invasión audiovisual que a cada minuto, 

poluciona as mentes, degrada a linguaxe, esquece valores, disgrega as 

institucións tradicionais, esteriliza todo senso cultural... Poderían chegar a 

empregarse estes medios en beneficio da actividade educativa?   

Citamos os títulos dalgúns artigos atopados na rede que non desenvolvemos aquí:  

• Los museos en la sociedad de la información: el impacto de las nuevas 

tecnologías. Citando a Delacôte afirman sobre os museos: “el público espera 

actividades más pertinentes, más atractivas, capaces e entusiasmarlo. Pide 

[...] más agilidad en la reacción al acontecimiento [...] Ha llegado la hora de 

los grupos, de las redes y de os entornos dinámicos, activos”.  Afirman que 

“la tecnología multimedia nos ayuda en los museos a potenciar su carácter 

didáctico y educativo”. O artigo tamén recolle as relacións entre escola e 

museo: afirman que convén a complementariedade. Seguindo a Delacote: “es 

importante desarrollar los demás medios que puedan complementar a los de 

la escuela: visitas a lugares naturales, museos, televisión, el libro, los 

multimedia, servidores conectados a internet”. Sinalan algúns proxectos de 

cooperación entre escolas e museos (SCRAN, Libedinsky). Afirman: “los 

graduados en Ciencias de la Educación pueden ayudar a elaborar materiales 

didácticos y propuestas educativas que medien entre los museos, muchas 

veces dedicados a otros expertos o a expertos en museología. Así, mediante 

estaciones de interpretación, simulaciones, maquetas, carteles, diapositivas, 

vídeos y multimedias”. Continúan: “los museos virtuales son uno de los 

recursos de la red que se pueden utilizar en el aula para potenciar los nuevos 

entornos de aprendizaje telemáticos. Sirven para potenciar la cultura general 

de sus alumnos de una forma más motivadora e innovadora”.  

• Las Nuevas Tecnologías de la información y la comunicación dentro del marco 

espacial de los museos y los centros culturales: é preciso facer fronte á 

dominación da pantalla na sociedade dándolle a amplitude cultural do 

artístico e o pedagóxico. Por Isabel Soria.  
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• ¿Por qué es necesaria hoy una educación para los medios?: do periodista e 

membro de AIRE Comunicación (Asociación de Educomunicadores) Juan-

Francisco Torregosa. 

• Los medios de comunicación en el aula: por Nicanor García Fernández, 

Coordinador do Área de formación do profesorado e Innovación da 

Viceconsejería de Educación de Asturias. O artigo foi publicado na revista 

Pueblos, diciembre de 2002, pp. 20-22. 

• La investigación pedagógica en los museos: Por Delgado De Pool, egresada da 

Universidade Católica Cecilio Acosta, Venezuela, Directora do Museo 

Arquidiocesano Obispo Lasso.   

• Bibliografía: 

• Artaud, El teatro y su doble, Ed. Edhasa 1978. 

• Deleuze, G. Diferencia y repetición, Ed. Amorrortu 2002. 

• Deleuze, G. La imagen movimiento, estudios sobre cine 1, Paidós 1984. 

• Deleuze, G. La imagen tiempo, estudios sobre cine 2, Paidós 1986. 

• Deleuze, G –Guattari, F. ¿Qué es la filosofía?, Ed. Anagrama 1993.  

• Derrida, La escritura y la diferencia, trad. do 1989. 

• Dilthey, Introducción a las ciencias del espíritu, trad. do 1956. 

• Foucault, M. Theatrum philosophicum, Anagrama 1995. 

• Gadamer, Verdad y método I, Ed. Sígueme 1977. 

• Gómez Pin, Los ojos del murciélago. Vidas en la caverna global.  Seix Barral 

2000. 

• Heidegger, M. ¿Qué es la filosofía?, Herder 2004. 

• Heidegger, M. Arte y poesía, Fondo de Cultura Económica 1958. 

• Nietzsche, Obras inmortales (La gaya ciencia), Edicomunicación 2003. 

• Nietzsche, Sobre el porvenir de nuestras escuelas, Tusquets 1977. 
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• Nietzsche, Sobre la utilidad y perjuicios de la historia para la vida, Edad 

2000. 

• Sloterdijk, P. El pensador en escena, Pretextos 2000. 

• Vattimo, El fin de la modernidad, Gedisa 1985. 

• Veerlee Williamd, Aprender con todo el cerebro. Ed. Martínez Roca S.A. 1996. 

• Vernant, Los orígenes del pensamiento griego, Eudeba 1984.  
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2. QUE FACEMOS? 

Propoñemos un AULA VIRTUAL DE FILOSOFÍA que de maneira ambulante 

percorre os institutos galegos facendo unha serie de instalacións multimedia 

nas que se empregan as proxeccións audiovisuais, o teatro, a posta en 

escena... para dar significatividade filosófica a un tema transversal: un tema 

contemporáneo. 

Os temas transversais do currículo son temas que caracterizan 

especialmente a nosa contemporaneidade (educación para o medio ambiente, 

educación para o consumo, educación para a paz, etc.) e que no currículo da 

LOGSE vénse designando pola metodoloxía da impregnación; é dicir, non se 

tratan dun modo específico, senón con certa continxencia. O que permite 

este proxecto é tratar estes temas tan importantes para a nosa sociedade dun 

modo específico e filosófico. 

Do que se trata é de crear unha sorte de Laboratorio para as Ciencias 

Humanas. Do mesmo xeito que as ciencias exactas contan dende hai séculos 

cun espacio onde pór a proba o seu coñecemento, coidamos que é preciso un 

espacio onde pór a proba esas outras calidades do cerebro (intuición, 

sensibilidade estética, asombro, creatividade, memoria, síntese, sentido, 

valor...) que tan a cotío son descoidadas na nosa educación.  

Na nosa contemporaneidade estas calidades están expostas ao dominio 

da industria cultural, dos intereses mercadotécnicos. Hai unha escisión grave 

entre as imaxes e tipos que consume un alumn@ na súa casa, nos canles 

mediáticos, nos espectáculos, etc. e por outra banda a información cultural 

que recibe nos centros educativos. O que se tenta con este proxecto é 

precisamente unificar estes ámbitos: empregar o audiovisual, o virtual, as 

personaxes, o drama, a escena... para darlle claridade aos textos e 

pensamentos da tradición. Así fórmase un Aula Virtual de Filosofía que 

mediante o cine, o teatro, a “performance”... non inventa novas historias 

ociosas de mera evasión, senón que dá entrada aos pensamentos da tradición 

amosando a súa virtude (forza) no presente.  

A caverna de Platón é o primeiro destes espacios. É o espacio da 

televisión onde o famoso relato platónico adquire unha nova resonancia. O 
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tema dos medios de comunicación é tratado nesta primeira instalación, nesta 

primeira posta en escena, nesta primeira aula virtual... sobre un soporte 

multimedia, escénico e dramático, sobre un teatro resoante. A filosofía amosa 

entón que pode ser levada, producida, pensada... en outros ámbitos e 

espacios aos lóxico-textuais e aparece coa forma exterior do teatro e do 

vídeo, a danza e o movemento, as artes escénicas no seu conxunto. Creamos 

deste xeito un novo espacio para o coñecemento e a aprehensión de valores 

propios das ciencias humanas que polo seu carácter experimental e innovador 

seica merece ser chamado laboratorio das ciencias humanas; ou ben, aula 

virtual de filosofía que tratará mediante estes recursos escénicos de 

complementar o currículo destas ciencias en bacharelato. 
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3. USUARIOS 

O proxecto vai dirixido ao bacharelato galego a modo de servicio 

complementario para a educación das ciencias Humanas e a formación 

integral e contemporánea do alumnado.  

Polo xeral asociamos as propostas máis innovadoras e contemporáneas 

aos núcleos das poboacións urbanas favorecendo a concentración da 

poboación, a masificación duns poucos puntos do territorio, a desmellora da 

nosa xeografía e da nosa diversidade... 

O que favorece este proxecto é a dinámica contraria. Trátase de levar 

nós aos propios centros de bacharelato galego un proxecto que incorpore 

innovadoras técnicas pedagóxicas semellantes ás que se están a empregar en 

importantes institucións culturais de todo o mundo10. O alumn@ de 

bacharelato, a comunidade educativa en xeral, non se ten que desprazar, é 

asistida na súa propia localidade cunha instalación multimedia que integra 

perfectamente os contidos do currículo. Satisfacemos en grande medida o 

desexo de tecnoloxías, de virtualidade, de “espectáculo” natural no 

alumn@... ao tempo que empregamos esta virtualidade para dar cabida, 

sentido e significatividade a un tema filosófico; tratar de esclarecer o valor da 

nosa tradición.  

O proxecto compleméntase cun servicio web que a modo de foro 

permite que o usuario comente as instalacións de A caverna de Platón, que 

coñeza cómo as viviron outros compañeiros distantes xeograficamente; mais 

tan próximos socialmente… Permite coñecer cómo pensan eses outros 

compañeiros ao tempo que permite, reciprocamente a cada un, dar a coñecer 

ante os demais o seu punto de vista; manifestarse en comunidade.  

 

 

 

 

                                                 
10 Recóllense detalladamente nas referencias finais da FUNDAMENTACIÓN.  
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4. OBXECTIVOS  

Hai un obxectivo principal: 

 AMOSAR A VIRTUDE, A POTENCIA, A FORZA DAS IDEAS DA FILOSOFÍA 

PARA PENSAR O NOSO PRESENTE.  

Que se concreta nos seguintes obxectivos específicos: 

 Darlle un tratamento específico aos temas transversais do currículo da 

LOGSE (neste caso mediante A caverna de Platón ao tema dos medios 

de comunicación). 

 Promover un uso pedagóxico das técnicas virtuais contemporáneas: o 

cine, o teatro, o drama, a posta en escena...   

 Crear un foro web de reflexión e debate a nivel de bacharelato sobre os 

problemas contemporáneos tratados nas instalacións. 
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5. ACTIVIDADES 

A caverna de Platón consiste nunha posta en escena (instalación-performance) 

ambulante que percorre os institutos de bacharelato galegos dando un servicio 

complementario ao ensino das humanidades. Esta é a actividade principal que 

se realiza no proxecto. O alumnado pode asistir a estas instalación igual que si 

se tratara dunha obra de teatro que acude ao instituto, mais tendo en conta 

que neste caso vanse tratar especificamente temas do currículo: a filosofía de 

Platón, a filosofía antiga... Platón sae a escena na contemporaneidade, nun 

espacio que resulta familiar: un televisor. Trátase, dalgunha maneira, dese 

famoso relato que Platón mesmo escribira sobre os enganos que nos impiden 

discernir a realidade das cousas e nos obrigan a crer como moito, nas sombras 

das mesmas. O televisor contemporáneo consuma en moi grande medida o 

relato platónico da caverna e a través do mesmo a súa filosofía adquire tamén 

unha importancia contemporánea que nós tratamos de amosar e facer ver con 

esta instalación ou aula virtual.  

A caverna de Platón é un espacio onde a filosofía de Platón déixase ver; 

deixa ver a súa potencia e a súa virtude para pensar o noso presente. Na 

instalación van saíndo temas contemporáneos ademais dos medios de 

comunicación: a reflexión interior sobre a alma, a dúbida acerca da 

esencialidade das cousas por exemplo na alimentación industrial, o perigo dos 

fanatismos contemporáneos, a xustiza social no consumismo e na satisfacción 

individual e privada do desexo. Desta maneira actívase unha comprensión 

contemporánea do platonismo que o alumn@ recibe, integra... con medios xa 

non-filosóficos senón cos medios cos que verdadeiramente se está a presentar 

esta sociedade. 

Esta actividade de A caverna de Platón como instalación ambulante que 

percorre os centros de ensino galegos é principal neste proxecto; mais vese 

complementada a súa vez por outras dúas: 

 Edición dun material multimedia sobre A caverna de Platón. Consiste 

nun libro DVD interactivo co material que se vai a instalar, seleccionado, 
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comentado e ampliado cunha serie de referencias de interese sobre o texto 

platónico e a súa actualidade11.  

 Elaboración dun espacio web que a modo de foro conecta a comunidade 

de bacharelato galega en torno aos temas transversais e filosóficos que 

tratamos en A caverna de Platón. O alumn@ poderá acceder a un portal onde 

atopará certo material da instalación disposto para ser comentado, criticado, 

suxerido, etc. Incluso cóntase con colgar nesa páxina material gravado nas 

propias instalacións para que o alumno poida mirarse, poida ver cómo 

aconteceu no seu instituto A caverna de Platón así como noutros institutos... 

A páxina complétase con artigos, reseñas, informes, entrevistas... que o grupo 

do proxecto irá elaborando12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 
CAVERNA 

DE 
PLATÓN 

 

ACTIVIDAD
E 

ACTIVIDAD
E 

ACTIVIDAD
E 

PRINCIPALPREVIA COMPLE- 
Instalación MENTARIA Material  
multimedia Multimedia A páxina web 

                                                 
11 Este material xa está elaborado e incluso foi presentado satisfactoriamente nas Xornadas da didáctica 
da Filosofía 2007 celebradas en Santiago de Compostela (ver documentación nos anexos). Pode pórse a 
disposición do interesado se se nos solicita.  
12 Este espacio está xa en construcción e podes atopalo en www.oteatroresoante.es; polo de agora podes 
visitar a wiki mellor a wiki deste proxecto: www.oteatroresoante.es/wiki.html. Pois dependendo de cando 
consultes a páxina principal esta estará maís ou menos avanzada, pois como digo, aínda estamos a 
traballar nela.  
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As tres actividades conforman un Aula Virtual de Filosofía, a diferentes 

niveis. O material multimedia é virtual na medida en que é unha gravación 

audiovisual e textual, que ten un acceso non presencial, é dicir, que se pode 

acceder a ela segundo conveña; é polo tanto unha información latente, que 

agarda ser consultada, virtualmente... A instalación multimedia nos 

institutos, é dicir, o cine-teatro é virtual na medida en que se emprega unha 

escenografía audiovisual, que pertence tamén a unha gravación, e que polo 

tanto nos leva a un espacio que non se dá en acto, non-actual. Trátase da 

virtualidade das proxeccións, dos efectos, etc. Por último, a páxina web é 

virtual na medida en que a súa consulta tampouco require un acto presencial 

de comunicación senón que permanece accesible permanentemente na rede 

para a súa construcción e reelaboración continua.  
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6. TEMPORALIZACIÓN 

A caverna de Platón é unha unidade didáctica de moitas outras que se poden 

elaborar: un proxecto piloto para un posible curso de tódolos autores de 

filosofía segundo esta metodoloxía tecnolóxica, multimedia, dramática... Mais 

como polo de agora non contamos máis que con esta primeira unidade, non 

nos propoñemos como proxecto piloto máis que a elaboración da mesma.  

Proponse para A caverna de Platón unha serie dunhas 5 ou 6 

instalacións en outros tantos institutos galegos diferentes, que a modo de 

proxecto piloto poderanse concentrar nun trimestre do curso.  

Dado que Platón é autor do primeiro trimestre (filosofía antiga) sería 

oportuno facer este proxecto nese tempo, que podería ser xa neste curso 

2007-2008, ou ben no seguinte... Máis, en todo caso, se non puidese ser así, 

sempre podería facerse noutro trimestre deste mesmo curso.  

Trátase de facer un calendario con esas 5 ou 6 intervencións que 

poderiamos levar a cabo en algunhas menos viaxes distribuídas en semanas. É 

dicir, o proxecto podería asistir a estes 5 ou 6 centros en non máis de 4 

semanas diferentes (1 mes) empregando en cada unha delas dous ou tres días 

para acudir a varios institutos, facer proba de sons, imaxes, escena... e 

intervir.  
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7. ESPACIOS 

O espacio onde acontece A caverna de Platón é nos propios institutos de 

bacharelato galegos. A sala de teatro do instituto, ben unha sala de 

proxeccións audiovisuais, ben o salón de actos, ben incluso o ximnasio onde 

poidamos instalar os nosos materiais poden servirnos. Trátase de falar e 

estudiar as condicións de cada espacio e mirar cal se adapta mellor as nosas 

necesidades. Mais cada vez é máis común que os institutos dispoñan de salas 

con soporte para as novas tecnoloxías. 

A caverna de Platón procura un espacio cun escenario onde poder 

proxectar imaxe, procura un espacio liberado, a poder ser, sen cadeiras, para 

o público; espacio polo que tamén transitará o devir da instalación, a propia 

“caverna”, nunha posta en escena que tende a unificar actores e 

espectadores.  
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Deseño do espacio A caverna de Platón 

 

*Teatro, salón de actos ou aula ampla do instituto con soporte audiovisual 
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8. RECURSOS 

O proxecto caracterízase por desenvolverse con moi pouco desprego de 

recursos, ao empregar o audiovisual mesmo como escenario: 

 Sala ampla dos centros institutos 

 Proxector audiovisual 

 Pequeno equipo de luces e son 

 Vestiario, maquillaxe 

 Gastos de desprazamento 

 Páxina web 

O propio grupo conta xa con boa parte do material imprescindible que 

falta nesta lista: PC’s, material audiovisual, vehículo para desprazamento... 
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9. ORGANIGRAMA 

Formamos un equipo de persoas xoves licenciadas no ámbito das Humanidades 

que non temos ningún contrato nin traballo fixo, aínda que con experiencia 

nos medios que rodean ó teatro, a “performance”, o museo, a ensinanza...  

O proxecto funciona con catro persoas que se encargan ao tempo do 

guión, da producción e da actuación nun interesante solapamento das tarefas. 

A caverna de Platón componse en concreto de:  

 Un productor do material audiovisual e multimedia 

 Un guionista e director de escena 

 Tres actores ou performancers 

 Un técnico de luces e son para asistir a instalación 

 Un técnico informático para o espacio web 

Mais como todo parte da comprensión do espacio e dunha intención de 

fondo de ensinanza holística, desenvolvemos este proxecto persoas 

licenciadas en Filosofía, Humanidades, Filoloxía, Pedagoxía... Pois ademais de 

ser xente que levamos a desenvolver estes aspectos relacionados coas artes 

dende hai tempo, o propio proxecto pide un saber facer multidiscipinar non 

específico.  
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10. PRESUPOSTO 

Tendo en conta que o material multimedia xa está elaborado, os gastos do 

proxecto piloto para levar a cabo unha instalación de A caverna de Platón 

nunha serie de 5 ou 6 institutos galegos nun período de catro semanas 

diferentes son: 

 

Concepto Gasto 

Persoal 1200 euros 

Producción 500 euros 

Dietas 300 euros 

Desprazamento 100 euros 

TOTAL 2100 euros 

 

Ao facer 5 ou 6 instalacións, os gastos de equipo, para catro persoas, 

non superan de ningunha maneira a razón de 60 euros por persoa / día de 

traballo; sen contar os días de desprazamento. É dicir, 5 ou 6 intervencións 

por catro persoas resulta unhas 20 – 24 xornadas de traballo que a 60 euros a 

xornada fan un total duns 1200 – 1440 euros segundo sexan 5 ou 6 instalacións. 

Os gastos de producción, se acudimos a centros que xa teñan proxector 

audiovisual, e ao ter en conta que nós xa temos os PC’s, o material preparado 

e outras cousas varias (como vehículo de desprazamento) redúcense a gastos 

en revelar diapositivas que empregaremos, micrófonos, cables, cintas de 

gravación, gastos dun sinxelo vestiario, maquillaxe... 

Tamén pódese facer o cálculo para ver cómo as dietas que se sinalan, 

así como os gastos de desprazamento, son moi axustados e en ningún caso 

lucrativos. 

Desta maneira parece que obtemos un proxecto pedagóxico desenvolto 

cos medios tecnolóxicos contemporáneos, que incorpora as innovacións 

tecnolóxicas contemporáneas mais que non se excede no seu gasto. Haberá 
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que ter en conta que o proxecto repercute nunha serie de usuarios directos, 

que son os asistentes ás instalacións multimedia; como unha serie de usuarios 

indirectos, que son os que acceden ao proxecto a través da páxina web sobre 

todo, ou incluso, a través do material multimedia editado.  

Se calculamos unha media de 30 alumn@s por clase de bacharelato, 

tendo en conta que son dúas clases e dous cursos; e a isto engadímoslle 

profesores da materia e outros relacionados ou interesados, así como algún 

outro curso ou clases varias do mesmo centro que queiran asistir ao acto 

(podería asistir todo o centro ata que se encha a sala, sobre todo de materias 

achegadas á filosofía, como ética de ESO...) contariamos sen problema con 

máis de 100 persoas por instalación. Ao facer 5 ou 6 instalacións non nos sería 

difícil superar os 500 usuarios directos (que poden chegar a ser preto de 800 

ou 900) e que con respecto ao presuposto supón unha inversión máxima de 4 

euros / usuario directo; que é bastante máis reducido que a entrada para 

calquera espectáculo de cine, teatro, etc. Se a isto lle ampliamos a difusión 

web o alcance do proxecto é aínda maior; e a inversión polo tanto menor.  
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11. CURRÍCULO PROMOTOR DO PROXECTO 

Nome:             Manuel Cebral Loureda 

Dirección:   Calle Monforte Nº13 5ºD  

15007 A Coruña 

e-mail:   mcebral@edu.xunta.es  

N.I.F.:    32.844.470-X  

Data de nacemento:  26 de marzo de 1979 

Estado civil:    Solteiro  

Nacionalidade:  Española 

Carné de conducir:  B1 

Teléfono de contacto: 600708450 

 
 
Formación académica 
1997-2002 Licenciado en Filosofía na USC 
 
 
Formación complementaria 
2003-05 Terceiro Ciclo – Diploma de Estudios Avanzados (DEA) 

Programa: Arte, filosofía y creatividad -Universidade de Valencia 
 
2005-06 Curso de Aptitude Pedagóxica (CAP) 
  Impartido na Universidade de A Coruña (150 horas) 
 
2006-07 Actualmente realiza a tese de doutoramento no departamento 

de estética da USC co profesor Nel Rodríguez, coa proposta de 
novos materiais didácticos para Filosofía. 

 
 
Experiencia docente 
2007  Profesor substituto de Filosofía no IES Poeta Díaz Castro    

(Guitiriz) 
   

Profesor substituto de Filosofía no centro EPAPU de Pontevedra 
 
 
Con respecto a este proxecto 
2006-07 É un proxecto elaborado e aprobado na “Aula Universitaria de 

Promoción económica” impartida na UdC pola Fundación Ronsel.  
 
2007 Expón nas Xornadas da Didáctica da Filosofía 2007 en Santiago de 

Compostela este traballo multimedia sobre materiais didácticos 
con notable aceptación. 
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12. LISTA DALGUNS PROFESORES DE INSTITUTO 

INTERESADOS NO PROXECTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nome instituto 
MIGUEL VÁZQUEZ FREIRE Compostela 

SANTI SOLIÑO Curtis 
CARLOS PORRAL Silleda 

CARMEN REY Xelmirez 
RICARDO RÁVENA Lugo 
MONTSE BRAGADO Monte Alto 

FRAN CONDE Vilagarcía 
JESÚS MERINO Vilagarcía 

FERNANDO PRADA Burela 
JAVIER TURNES Cee 

MANUELA CATOIRA Rafael Dieste (A Coruña) 
TOMÁS CARDEÑA Obradoiro (A Coruña) 
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Chámome Jesús Merino Palacios. Son profesor de Filosofía hai uns cantos anos. O meu 
destino actual é o I.E.S. Armando Cotarelo de Vilagarcía de Arousa (Pontevedra). Teño 
moito interese polas cuestións didácticas, porque penso que non chega con “saber” 
moita filosofía para poder ensinala axeitadamente. Penso que a maneira de presentala 
ante os alumnos e as estratexias metodolóxicas que se empreguen poden influir dun 
xeito moi decisivo no desexo do alumnado por acercarse a unha asignatura complexa e 
rica como é a nosa. Dentro dese interese pola didáctica, levo tamén uns cantos anos 
estudiando e aplicando na medida do posible o programa “Filosofía para Nenos”, de M. 
Lipman, e asistinto a cantas actividades formativas relacionadas coa didáctica da 
Filosofía ofrece a Consellería e outras instancias. Con motivo das 3as. Xornadas de 
Didáctica da Filosofía celebradas recentemente en Santiago tiven ocasión de coñecer 
unha proposta moi interesante: trátase dun proxecto elaborado por Manuel Cebral 
Loureda que parte dunha utilización moi suxestiva da linguaxe audiovisual como 
elemento desencadeante da reflexión filosófica. A curtametraxe que nos amosou pode 
ser unha moi atraínte vía de aproximación ó coñecemento da historia das ideas. 
                          Como son consciente das dificultades técnicas e económicas que supón 
a tarefa de Manuel, entendo que debería recibir o apoio necesario para poder 
desenvolvela tal e como ten previsto. Penso que a tarefa dos docentes de filosofía 
veríase enriquecida moi significativamente. 
 
 
 
 
                                        En Vilagarcía de Arousa, a 24 de Setembro de 2007. 
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Mi nombre es María del Carmen Rey Sobral y soy 
profesora de filosofía en el IES Xelmírez II de Santiago 
de Compostela. Imparto esta materia desde el año 1988 y 
quisiera señalar que el enfoque del trabajo del señor 
Manuel Cebral me pareció muy novedoso e interesante, 
en realidad nunca me había topado con el intento de 
llevar el famoso mito de la caverna de Platón a formato 
digital con una clara intención didáctica.  
  
  
Conocí esta investigación visual en el contexto de las 
terceras Xornadas de Didáctica da Filosofía celebradas 
en Santiago de Compostela en el setiembre pasado. En 
estas jornadas se presentaron varios dispositivos 
didácticos y el del señor Cebral me pareció uno de los 
más novedosos.  
  
Por este motivo me ofrecí a recomendar esta línea de 
trabajo y esa es la intención de la presente carta. Creo 
que sería de gran utilidad para el profesorado de 
Filosofía el disponer de este tipo de presentaciones 
novedosas entre las herramientas posibles para transmitir 
el saber de los pensadores. Sería, por lo tanto, muy 
recomendable que fuera apoyada esta línea de 
investigación didáctica.  
  
  
  
Atentamente: María del Carmen Rey Sobral, 14 de 
octubre de 2007 
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1. PORTADA DO MATERIAL MULTIMEDIA E DISCO 

Este vídeo inclúese nun proxecto de innovación pedagóxica 
máis amplo de apoio á docencia das Humanidades. O vídeo 
instálase nos centros e xunto ao mesmo xurde ou se 
provoca unha posta en escena cunha acción dramática que 
intensifica a temática do vídeo e que se resolve finalmente 
nunha exposición conceptual do pensamento do filósofo.

duración:
A caverna de Platón 13’32’’

Extra conceptos 9’51’’

duraciduracióón:n:
A caverna de PlatA caverna de Platóón 13n 13’’3232’’’’

Extra conceptos 9Extra conceptos 9’’5151’’’’

 

*Trátase dun material que xa está dispoñible. 
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2. CARTAZ E TARXETA DA INSTALACIÓN 
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INFORMACIÓN 
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1. APORTACIÓN AOS OBXECTIVOS DA LOGSE 

O proxecto colabora directamente a varios dos obxectivos xerais para 

bacharelato en Galicia que propón a LOGSE (DOGA 231/2002): 

• Domina-la lingua galega e castelá.  

• Analizar e valorar criticamente as realidades do mundo contemporáneo 

e os antecedentes que inflúen nel.  

• Consolidar unha madurez persoal, social e moral que lles permita 

actuar de forma responsable e autónoma.  

• Desenvolve-la sensibilidade artística e literaria como fonte de 

formación e enriquecemento cultural. 

En relación aos contidos do programa de bacharelato recordamos que 

ademais de colaborar aos da materia de Filosofía II (Historia da Filosofía) o 

proxecto trata directa e especificamente os temas transversais que propón a 

LOGSE (neste caso o tema dos medios de comunicación mediante a filosofía 

de Platón) tan importantes e emerxentes na nosa sociedade e tan difícil de 

presentar aos alumn@s dunha maneira sinxela, directa, accesible para eles ao 

tempo que coherente e ben fundamentada. Pensamos que esta é en grande 

medida a virtude do proxecto.  
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2. PRINCIPIOS METODOLÓXICOS XERAIS 

Así cumpre o proxecto os principios metodolóxicos que sinala a LOGSE para 

bacharelato: 

A. PRINCIPIOS DE APRENDIZAXE: 

a. Constructividade: fomentando a creación do coñecemento por parte 

do alumn@ ao amosar tan só unha potencia de cómo cada filosofía 

pódese actualizar deixando aberto o xeito en que cada quén o faga. 

Así mesmo, o material multimedia e o espacio web facilitan 

diferentes enlaces polos que construír unha investigación 

personalizada. A constructividade dáse a súa vez en: 

i. Funcionalidade: os contidos do proxecto falan 

precisamente de problemas contemporáneos, a filosofía 

da tradición “instálase” en referencia aos temas 

transversais; o alumn@ pode afrontar o presente coa 

ferramenta hermenéutica que o proxecto lle facilita.   

ii. Significativa: os contidos filosóficos son dados ao nivel de 

entendemento próximo13 do alumn@ ao darse sobre unha 

problemática contemporánea e moitas veces cotiá que o 

alumn@ recoñece familiarmente. É precisamente entón 

cando xorde o drama, o teatro e a proposta resoante en 

xeral. Facer comprender o drama é dar significatividade...  

b. Interactividade: tanto A caverna de Platón, o material multimedia, 

como a páxina web dependen fundamentalmente da actividade dos 

alumn@s; no teatro porque se trata dun teatro non representativo 

senón dun teatro que promove un acontecemento segundo sexa 

vivido, recibido, experimentado e habitado polos alumn@s. Eles 

mesmo forman parte da escena que se estea a desenvolver. O 

material multimedia será tamén interactivo pois permite unha 

consulta personalizada segundo un menú que se elixe, ten ademais 

diferentes propostas e enlaces para a reinterpretación do mesmo, e 

                                                 
13 Concepto que introduce Ausubel en quen se basea en xeral toda esta metodoloxía que propón a LOGSE 
en torno a aprendizaxe significativa.   
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en xeral porque se pode traballar e proxectar cada un pola súa 

conta de maneira que o teatro resoante é tan só un modo de facelo. 

A páxina web será interactiva en tanto que ferramenta de uso do 

alumn@ para expor a súas propostas, foro de debate, espacio onde 

atopar novos links e referencias... 

B. PRINCIPIOS DE ENSINANZA: 

a. Ensinar a aprender: sobre todo na páxina web invitamos aos 

alumn@s a comentar, traballar, opinar, suxerir, sobre o acontecido 

nos teatros resoantes, a traballar sobre estes e outros temas 

semellantes, a explicarlles tamén as nosas dificultades á hora de 

elaborar e coordinar unha temática, etc. De tal xeito que o proceso 

de elaboración de material sexa cada vez máis compartido, 

coñecido e transparente e o alumn@ poida deste xeito ver cómo 

traballamos neste ámbito das Humanidades, cómo seleccionamos 

bibliografía, por onde se desenvolven as investigacións 

contemporáneas, etc.  

b. Interdisciplinariedade: é fundamental no proxecto vehicular as 

Humanidades e incluso coformar un bloque unificado para as 

mesmas. Aínda que partimos da filosofía contamos con poder 

integrar sobre todo a historia do arte, empregando as súas obras 

para soportar os pensamentos, contextualizalos non discursivamente 

senón esteticamente, virtualmente, estimulando a receptividade do 

cerebro (ver fundamentación).   

c. Mediación: que somos mediadores de coñecementos que outros nos 

deron e que nesta medida somos canle de transmisión non ten 

mellor xeito de amosarse que no emprego do drama para 

desenvolver os contidos conceptuais no espacio interactivo creado. 

Que o propio proxecto esixa o drama para desenvolver os discursos 

filosóficos significa claramente que a nosa metodoloxía é medial; 

incluso defenderiamos que toda metodoloxía ao ser medial ten que 

ser dramática!... aínda que normalmente non se recoñeza así.  
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