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________SER HUMANO, SOCIEDADE E CULTURA_______ 
 
 

SOCIEDADE E CULTURA 
 
O ser humano é o ser vivo que máis desprotexido nace. Un recén nacido da especie humana non é quen de coidar de 
si mesmo: sen o coidado doutros seres humanos morrería ou nunca chegaría a desenvolverse como ser humano. 
 A esta característica evolutiva denomínaselle «neotenia». Os mamíferos teñen máis neotenia que o resto 
dos vertebrados. Entre os mamíferos, os primates son os máis neoténicos. O ser humano é a especie con máis 
neotenia. Pero a pregunta é: por que a evolución potencia a neotenia nalgúns animais se iso parece prexudicial? 
Pois porque canto máis neotenia, máis necesidade de apoio do grupo ao que se pertence. É dicir, nalgúns animais, 
nomeadamente o ser humano, a evolución potenciou a forza do grupo para facilitar a supervivencia. 
 Todo o que os seres humanos aprendemos do grupo ou sociedade das que formamos parte denomínase 
«cultura». Da sociedade apréndese practicamente todo: a usar o corpo, a camiñar, a mover as mans, a comer, a 
mirar, a falar, a vestirnos, a conseguir alimentos, a escollelos, a ler ou a tecer, ou a xogar... E non só iso, a sociedade 
tamén forma a personalidade máis íntima: en contacto coa sociedade, imos formando as nosas ideas sobre como é o 
mundo, sobre como se organiza, sobre o que está ben ou mal, sobre o que é bonito ou feo, sobre o que é valioso e o 
que non o é, sobre como comportarnos... Finalmente, e só despois dun longo proceso de aprendizaxe, o ser humano 
podería comezar a organizar todos eses elementos aprendidos da sociedade para convertirse nun individuo con 
criterio propio. 
 Hai quen di que a sociedade é mala, que a cultura empeora aos seres humanos. Con todo, sen sociedade e 
sen cultura, a especie humana non existiría, e ningún de nós sería o que é, para ben ou para mal. 
 Aínda que vós non sexades conscientes de pertencer a unha sociedade da que tomades as vosas ideas, a 
maior parte do que facedes e do que pensades non é algo que vós decidirades facer ou pensar. Facédelo e pensádelo 
porque a vosa sociedade ensinouvos a facelo e pensalo. É por iso polo que vos parecedes tanto a outros membros da 
vosa sociedade e vos sentides distintos aos doutras sociedades. Se sodes quen de comprendelo, entenderédesvos 
mellor a vós mesmos. Iso non ten que levarvos a odiar a vosa sociedade, nin a querela, senón a serdes máis críticos 
e a terdes máis argumentos para explicar o que acontece ao voso arredor. E iso creo que é bo, ou non? 
 
 

A SOCIALIZACIÓN 
(A partir do artigo «Balada para una horda» de Emiliano Brunet para «Jot down», 10/2017) 

 
Unha característica moi común en todas as poboacións, culturas e sociedades humanas é a sensación de ser o 
centro  e a actitude de tomarse a si mesmas como criterio de referencia para referirse ao resto das poboacións, 
culturas e sociedades humanas. 
 Todo grupo humano tende a marcar sempre unha primeira diferenza entre «nós» e «os outros». Moitos 
grupos étnicos se refiren a si mesmos como «os seres humanos», como se quen non fora do grupo non fora 
realmente un ser humano. 
 Mesmo cando falamos de nós como de seres humanos, incluíndo a todos os grupos étnicos, 
considerámonos como o cume da evolución, é dicir, a mellor especie, de maneira que o resto das especies de seres 
vivos só son chanzos cara á nosa. 
 A principal pregunta das ciencias que estudan ao ser humano é: «que é o que nos fai humanos?». Esa 
pregunta, lexítima, indica inconscientemente que somos diferentes cando en realidade somos moi semellantes non 
só entre nós senón tamén respecto ao resto das especies. Poderiamos mellor preguntarnos: «que é o que nos fai 
primates, ou mamíferos, ou vertebrados, ou animais, ou pluricelulares?».  
 En xeral, temos tendencia a valorar mellor as características que a nosa especie adquiriu nas últimas fases 
da súa evolución, e a valorar negativamente os que compartimos con outras especies. A eses trazos chamámolos 
«primitivos». E con todo, son os máis importantes porque son máis antigos, fundamentan o que somos, e teñen 
unhas raíces máis profundas polo que son máis estables e difíciles de cambiar. 
 Todos os primates temos un factor evolutivo esencial: a estrutura social. Temos sociedades complexas, 
xestionadas por comportamentos complexos e cerebros complexos, e a evolución fixo de todo iso a nosa principal 
arma para seguirmos existindo.  
 O grupo social é máis forte canto máis tempo se utilice para «facer amigos», xa sexa despiollándose un a 
outro, parolando na rúa ou clicando likes). As sociedades humanas estrutúranse seguindo os principios da 
xerarquía e de coalición. As diferentes idades, sexos e posicións económicas organízanse a través dos mesmos 
mecanismos que se poden atopar nos chimpancés: acceso aos recursos, forza física, agresividade, alianzas e xogos 
sexuais. E sempre integrando cada grupo nun grupo meirande, pero respectando sempre a diferenza entre «nós» e 
«os outros». Esta división é tan forte e universal que o lóxico é considerala froito dunha adaptación evolutiva:  os 
grupos máis unidos sobreviven máis e mellor. 
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 Sentirse parte dun grupo tranquilízanos, pero obríganos a sentir hostilidade cara a outros grupos. E, ao 
tempo, tamén a hostilidade cara a outros grupos serve para unir máis o grupo ao que pertencemos. En calquera 
caso, «os outros», os que forman os outros grupos, ofrécennos a posibilidade de desafogar a agresividade que 
acumulamos inevitablemente evitando que a descarguemos cos do noso grupo, algo que faría perigar a unión. 
 Este modelo de estrutura social baseado no enfrontamento entre «nós» e «os outros» atópase en case todos 
os comportamentos sociais, desde a ideoloxía política, até os deportes, desde o acoso entre os adolescentes até loita 
de clases sociais, desde os conflitos entre profesores, pais e alumnado nos institutos até os enfrontamentos entre 
xéneros, desde as rivalidades entre pobos, cidades e países veciños até os choques entre culturas e relixións. 
 Agás algúns primates que evolucionaron seguindo un modelo de vida solitario, o resto dos primates 
precisamos grupos porque nacemos cun instinto gregario para relacionarnos co resto seguindo dous esquemas 
semellantes, complementarios e ao tempo opostos: (a) a cohesión interna dos membros do propio grupo, e (b) o 
conflito externo cos membros doutros grupos. 
 
 

OS PROBLEMAS SOCIAIS BÁSICOS 
 
Cada sociedade ofrece respostas diferentes a problemas semellantes. O que nos interesa agora é saber cales son eses 
problemas que todas as sociedades e culturas teñen que resolver prioritariamente para conseguir que os seus 
individuos sobrevivan. Son dous: 
 
Primeiro problema social básico: a relación co medio 
O primeiro problema social que toda sociedade debe resolver é como obter do medio no que vive os recursos que a 
permitan subsistir. Toda sociedade debe organizar catro cuestións fundamentais: (a) a vivenda, (b) a vestimenta, 
(c) a alimentación, e (d) as actividades (o traballo) para conseguir todo iso. 
 Como poderedes comprender, as formas de relación co medio nas sociedades que viven nas altas montañas 
é distinta das que viven na costa, ou nos desertos (os xeados e os de area), ou na selva, ou na cidade, ou nunha vila 
pequena (como é o voso caso). Cada sociedade debe aprenderlle aos seus membros a mellor maneira de se vestir, de 
facer casas ou de buscar alimento no medio ambiente no que vivan. 
 
Segundo problema social básico: a reprodución 
Toda sociedade ten que asegurarse de producir novos individuos. Parece obvio, non si? Toda sociedade debe pois 
organizar a reprodución. E iso comeza a partir da organización das relacións entre os sexos, coa que se buscan dous 
obxectivos: (a) estabilidade social, é dicir, evitar os conflitos e mellorar a convivencia; (b) e asegurar o coidado da 
prole. 
 Nas primeiras sociedades humanas, os comportamentos entre sexos estaban pouco ou nada ordenados. Os 
grupos humanos deste estilo tiñan poucos membros. Denomínanse «hordas». De aí pasouse a comportamentos 
baseados en relacións máis estables que deron como resultado dúas institucións sociais fundamentais: o 
matrimonio e a familia. 
 A partir de aquí, hai moitas solucións posibles: hai sociedades onde o normal é a poligamia, outras onde o 
normal é a monogamia, nalgunhas hai matrimonio e divorcio, noutras non (pensade, sen irmos máis lonxe, que 
para os vosos avós e avoas, e se cadra para os vosos pais, o divorcio estaba prohibido, e non só legalmente, a 
maioría deles non o aceptaban moralmente). Cada sociedade ten, pois, unha maneira particular de organizar a 
relación entre os sexos, e de organizar o coidado das crías. 
 
 

O ETNOCENTRISMO 
 
En principio, todas as respostas a estes dous problemas básicos das sociedades son igualmente válidas se permiten 
que esa sociedade funcione e que os seus individuos poidan desenvolver a súa vida. Nese sentido, non hai sociedades 
mellores ou peores, só hai sociedades con diferentes solucións aos mesmos problemas básicos. Pero aínda así, un 
tende a pensar que o que el e a súa sociedade fan está ben e é normal, e que o que se fai noutras sociedades é raro ou 
anormal, ou que está mal ou é errado. Esa actitude denomínase «etnocentrismo». 
 É unha actitude lóxica: as sociedades preparan aos individuos para que pensen iso porque se non, non 
sobreviviría. Trátase de que acepten o propio, de que se formen unha identidade e teñan aprezo polo seu e se 
valoren positivamente como grupo. 
 Pero é unha actitude moi perigosa, porque pode levarnos a pensar que debemos impoñer a nosa forma de 
ver as cousas aos demais (isto funciona non só entre sociedades, senón tamén entre as persoas, e se non pensade 
cantas veces intentades impoñer as vosas ideas e comportamentos, e cantas veces volas intentan impoñer a vós). 
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______________AS CRENZAS SOCIAIS______________ 
 
Como xa dixemos, toda sociedade apréndelle aos seus membros o que precisan para sobrevivir, é dicir, ofrécenos 
unha cultura. De todos os elementos que forman unha cultura, un dos máis interesantes son as ideas. Nós cremos 
ser donos das ideas que temos, cremos que son nosas, que as construímos e obtemos por nós mesmos, que son 
produto do noso particular modo de pensar. Mais é evidente que aínda que somos nós os que finalmente damos 
forma a esas ideas, o material básico para construílas dánolo a nosa sociedade a través da cultura. Porque cada 
sociedade precisa que os seus membros interpreten a realidade dun xeito semellante e que teñan un 
comportamento semellante en cada situación da vida, porque só dese xeito é posible a convivencia. 
 A todas esas ideas que a sociedade nos dá para elaborarmos a nosa personalidade, denominámolas 
«crenzas sociais». Son diferentes en cada sociedade e dependen da forma en que solucionen os dous problemas 
básicos: a reprodución e a relación co medio. 
 Nós imos distinguir dous tipos de crenzas sociais: 
 
1. Crenzas sobre a realidade 
Cada sociedade precisa que os seus membros teñan unha visión da realidade semellante para poderen convivir. 
Precisa que sexan semellante as respostas a preguntas como: Que existe? Como está organizado o que existe? Como 
podemos cambiar o que nos rodea? Que podemos esperar da nosa vida? Por que enfermamos? Por que nacemos e 
morremos? Cal é o noso papel no mundo?... 
 Todas as respostas posibles a estas e outras preguntas sobre a realidade poden organizarse en dous grandes 
grupos segundo o enfoque xeral que se lle dea a estes problemas: 

—Visión mítica da realidade 
—Visión racional da realidade 

 
2. Crenzas sobre como actuar 
Toda sociedade precisa tamén que os seus membros compartan regras de comportamento semellantes para garantir 
unha convivencia aceptablemente pacífica. 
 Hai moitas regras de comportamento dentro dunha sociedade. De todas, as que nos interesan agora (e é aquí 
a onde nos dirixiamos desde o principio do tema) son as crenzas sociais sobre o que está ben e o que está mal. Este 
tipo de crenzas forman o eido da moralidade. 
 
 
 

________________A MORALIDADE________________ 
 
A moralidade é o conxunto dos comportamentos humanos que son froito da elección entre o que está ben e o que 
está mal. 
 Se o pensades un pouco, hai bastantes actos dese tipo, e son os fundamentais da vosa vida, por moito que 
ao facelos non vos decatedes de que estades escollendo entre o que pensades que está ben e o que pensades que está 
mal (mesmo cando o que escollemos está mal, que é a maioría das veces). 
 Para entendermos correctamente a moralidade temos que ter en conta que, e xa teimamos nesa idea varias 
veces, todo ser humano desenvólvese grazas á cultura da que o fornece a súa sociedade. Por iso, e espero que non 
vos armedes unha lea, a moralidade debe entenderse en dous niveis distintos aínda que complementarios: (1) o 
nivel social, e (2) o nivel individual. Facemos esta división tendo en conta se falamos do que opina que está ben ou 
mal unha sociedade ou do que opina que está ben ou mal un individuo, que, como ben suporedes, non sempre 
coinciden por moito que estean relacionadas. 
 
 

A MORALIDADE SOCIAL 
 
Como sabemos cal é a moralidade dunha sociedade? Pois estudando a súa cultura. 
 A cultura ten como base ideas sobre o modo correcto de actuar. Estas ideas están moi relacionadas coas 
ideas sobre cómo e qué é realidade na que vivimos, ideas que, como xa sabedes, non son iguais en todas as 
sociedades. 
 As ideas sobre o modo correcto no que os individuos deben comportarse non son fáciles de apreciar. 
Teremos que fixarnos nas cousas que nunha sociedade se consideran normais, habituais, lóxicas (para vestir, falar, 
camiñar, saudar, relacionarse, facer o papel de home, de muller, de pai, de fillo, de alumna, para ter éxito...) e nas 
que se critican, se consideran raras, estrañas, feas, estúpidas... Se sumamos todo iso, obteremos unha idea 
aproximada da moralidade desa sociedade. 
 Dito doutra forma, podemos fixarnos nos valores. Os valores son elementos ou condutas que se 
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consideran positivas, correctas e desexables. Cada sociedade, cada cultura, ten os seus propios valores, e aínda que 
algúns deles sexan compartidos con outras culturas, a estrutura que forman é sempre única e orixinal. 
 Os valores adoitan ser inconscientes para os individuos. Por iso non son fáciles de captar e de analizar. Os 
valores están moi protexidos pola sociedade, e non adoitan variar agás en periodos longos de tempo. Todo 
individuo que se enfronte aos valores da súa sociedade, adoita ser castigado (como logo veremos). Pero aínda que 
os valores non son fáciles de apreciar, acaban dando lugar a outras manifestacións que son máis claras e que si se 
poden analizar máis comodamente. Aparecen en forma de códigos de conduta (cómo falar, vestir, cómo 
traballar, qué facer a cada idade, e mesmo segundo cada sexo, cómo relacionarse cos demais, cómo ser amigo, cómo 
comportarse cando se é moza de alguén, códigos de profesións, etc.) Eses códigos non están necesariamente 
escritos, e, de feito, rara vez o están malia seren coñecidos e, case sempre, aceptados por todos. Os códigos inclúen 
normas de conduta, é dicir, regras (que tamén non adoitan figurar por escrito) sobre o que está ben e o que está 
mal, en cada momento e para cada situación da vida. 
 Os códigos, e as normas que os forman, tomados en xeral, e aceptados polo individuo, forman o deber 
social, é dicir o que a sociedade pide dos seus individuos. Cada sociedade mide os seus individuos de acordo ao 
cumprimento ou incumprimento do seu deber social. Se se cumpre co deber social, a sociedade premia aos seus 
individuos, mais se non se cumpre co deber, a sociedade castiga con sancións. Tanto nun caso como no outro, 
premio ou sanción, a sociedade pode actuar de xeito espontáneo —coa fama, o respecto, o ánimo, o aprecio dos 
demais, o benfalar, o triunfo, etc., no caso dos premios; ou as murmuracións, a burla, as maledicencias, o 
arredamento, etc., no caso das sancións—, ou dun xeito organizado —como no caso das leis, penais, de circulación, 
dunha escola, familiares, etc.—. As sancións organizadas son a base das leis e do dereito. 
 
 

A MORALIDADE INDIVIDUAL 
 
Aínda que unha sociedade teña unha moralidade coa que se forma aos individuos, estes teñen a capacidade para 
dotarse dunha moralidade propia a partir da súa propia experiencia. E non hai que esquecer nunca que a 
moralidade dunha sociedade nace sempre dos seus individuos, que son os que a fan variar. 
 Falemos, pois, agora, un pouco sobre a moralidade dos individuos. Cada individuo está dotado dunha 
conciencia moral, que lle serve para decidir, en cada caso, que comportamentos, seus e dos demais, son bos, 
malos, atractivos, rexeitables... É certo que a conciencia moral está formada, en gran parte pola sociedade a través da 
cultura, é dicir, do que nos aprenden, pero o individuo sempre ten a posibilidade de facer, ou non, as súas propias 
análises. De todos os comportamentos individuais de carácter moral, dous son de orixe social: (1) comportamentos 
segundo leis, e (2) comportamentos segundo costumes; e outros dous de orixe individual: (3) comportamentos 
irreflexivos ou caprichos e (4) comportamentos libres e responsables. 
 Os comportamentos individuais nos que entran en xogo a liberdade e a responsabilidade son os que 
máis interesan á hora de estudar a moralidade individual porque son aqueles nos que a conciencia desenvolve un 
papel activo, aínda que o máis habitual son os outros tres tipos de comportamentos: os seres humanos somos pouco 
libres e pouco responsables, gostamos de que nolo dean todo feito, e non gostamos de pensar. 
 Os actos son libres cando o individuo puido elixir, e os actos son responsables cando o individuo acepta as 
consecuencias que eses actos teñan. As decisións libres, é dicir, nas que se elixe, amosan, a quen as analiza, os 
valores individuais, porque todos eliximos de acordo ao que nos parece mellor, máis desexable, máis valioso. O 
conxunto dos valores dunha persoa forman o seu código individual de conduta. Este código artella normas. 
Pois ben, as normas morais individuais que un se dá a si mesmo forman o deber persoal. Que sucede se un 
non cumpre co deber que se impón a si mesmo? Pois que aparecen os remordementos de conciencia. 
 Os individuos que, por unha ou outra razón, carezan dunha moralidade propia, sen valores, normas, 
sentido do deber, remordementos e, sen conciencia moral definida, reciben o nome de individuos amorais. A pouco 
que o pensedes, decatarédesvos do incómodo que resulta ser amoral, e do incómodo que resulta vivir con seres 
humanos amorais. 
 
 

A RELACIÓN ENTRE MORALIDADE SOCIAL E INDIVIDUAL 
 
A moralidade, tanto a social como a individual, é moi cambiante, e, por iso, non resulta fácil de analizar. No caso da 
moralidade social, como xa dixemos, o cambio é lento e difícil. No caso da moralidade individual, o cambio é 
constante no periodo de formación do individuo, é dicir, entre a infancia e a adolescencia, que é a etapa na que 
estades, e vólvese máis lento a partir da madurez. A moralidade individual sempre é máis fácil de cambiar que a 
social. 
 A moralidade social e a individual camiñan xuntas: a sociedade moldea e educa aos individuos, e estes, á 
súa vez, constrúen a súa moralidade cambiando, adaptando, combinando, reordenando, e rexeitando os valores da 
súa sociedade ou a daquelas co que estea en contacto. 
 O peso da moralidade social sempre é maior que o da moralidade individual porque procede da tradición e 
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está baseada en máis experiencias e máis complexas que as dun individuo, xa que se forma pola intervención de 
moitos individuos ao longo da historia. 
 Hai dúas formas nas que a moralidade social e a moralidade individual se relacionan: (1) ou ben hai harmonía 
porque o individuo acepta, máis ou menos, os valores e normas da súa sociedade, (2) ou ben hai conflito. Todas as 
relacións morais entre un individuo e a súa sociedade están bailando entre estes dous polos. Cando o conflito entre 
o individuo e a sociedade é grave, a sociedade denomina a ese individuo «inmoral». 
 En calquera caso, por moito que todo individuo humano estea integrado en grupos sociais e por moito que 
por iso actúen nel forzas moi grandes para integralo e identificalo co grupo, ao final sempre sobrevive a súa 
conciencia moral única e orixinal, e daquela nunca se anula totalmente a súa responsabilidade individual. 
 
 
 

___________________A ÉTICA____________________ 
 
A ética é a ciencia que estuda a moralidade. 
 Xeralmente os termos «ética» e «moralidade» empréganse indistintamente. Nós, para evitar confusións, 
empregarémolos cos significados precisos dos que xa temos falado: moral ou moralidade é o comportamento, 
enfocado ao ben ou ao mal, e ética é o estudo da moralidade. 
 A moralidade é inevitable porque todos os seres humanos comportámonos, queirámolo ou non, de acordo o 
que está ben ou mal. A ética non. A ética é produto dun esforzo: reflexionar sobre o noso comportamento moral ou 
o dos demais, algo que non todos facemos e que non estamos obrigados a facer. 
 
 

PRINCIPAIS TEMAS DE ESTUDO DA ÉTICA 
 
Para facérmonos unha idea de cómo funciona a ética o máis sinxelo é facer un reconto dalgúns dos seus temas 
básicos. 
 Á ética interésalle sobre todo a razón das accións morais humanas. 
 Tendo isto en conta, algunhas das principais preguntas éticas serían: Que é o que está ben e o que está mal? 
En que consiste a felicidade e como se consegue? Somos libres os seres humanos? Até que punto somos, os seres 
humanos, responsables do noso comportamento? Como inflúe a sociedade nos comportamentos dos individuos? 
Teñen os animais non humanos moralidade? Existen moralidades mellores e peores?, etc. 
 A ética, en si mesma, non obriga a aceptar unhas determinadas contestacións a estas preguntas, só 
pretende reflexionar sobre elas. Nese sentido a ética é neutral respecto ao que está ben ou ao que está mal. 
 Outra cousa son as diferentes teorías éticas, que é o nome que lle damos ao resultado de reflexións de 
persoas determinadas que contestan a preguntas como as que antes mencionamos, e que ofrecen a súa visión 
particular do que está ben e do que está mal, e de cal debera ser o comportamento de todos os seres humanos. 
 Ao longo da historia houbo moitas e moi variadas teorías éticas. No seguinte apartado revisaremos 
algunhas das teorías éticas máis importantes na historia da ética. 
 
 

PRINCIPAIS TEORÍAS ÉTICAS 
 
Unha teoría ética é unha teoría sobre como e por que deben os seres humanos comportarse dun xeito determinado. 
É dicir, unha teoría ética é unha exposición ordenada do que alguén pensa que debe ser o comportamento moral dos 
seres humanos. A conclusión de toda teoría ética sería que se todos os seres humanos se comportasen como se 
propón, o mundo sería o mellor posible. 
 Presentamos agora unha lista breve dalgunhas das principais teorías éticas que algunhas persoas argallaron 
en diferentes épocas históricas. Debedes interpretalas como suxestións: as súas respostas poden axudarvos a vivir 
mellor moralmente. 
 
As teorías éticas da vida sabia: Sócrates, Platón e Aristóteles 
As primeiras teorías éticas completas, das que temos noticia os occidentais, son as que elaboraron os antigos gregos 
entre os séculos V e IV a. C. Sócrates foi mestre de Platón, e Platón foi mestre de Aristóteles. As teorías éticas dos 
tres presentan grandes semellanzas. Resumámolas: 
 Aínda que todas as persoas son distintas, no fondo e no importante son iguais. Por iso cren que todas as 
persoas temos que ter unha forma semellante de ser felices. En que consiste a felicidade para estes tres filósofos? 
Pois en desenvolvermos as nosas capacidades fundamentais. 
 Para poder acadar ese obxectivo é preciso, primeiro saber cales son as capacidades fundamentais dos seres 
humanos e, despois, en desenvolvelas. 
 Para Sócrates, Platón e Aristóteles, o esencial do ser humano é que é un ser intelixente. Esa é pois a nosa 
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capacidade fundamental, a que temos que desenvolver. A felicidade nola dará acadar o máximo coñecemento 
posible. Esta conclusión pode parecer moi abstracta e pouco atractiva: o coñecemento? Pero tedes que pensalo 
como o pensaban eles. Os filósofos clásicos gregos crían que se coñecemos a realidade non nos resultará estraña, 
non teremos medos e poderemos aproveitar o que nos ofrece. Seguindo ese mesmo razoamento, coñecernos a nós 
mesmos e a nosa relación coa realidade, tamén nos permitirá vivir mellor porque entenderemos os nosos límites, a 
nosa relación coa realidade e co resto dos seres humanos e dos seres vivos, coñeceremos os nosos verdadeiros 
gustos e o que máis nos convén para sermos felices. 
 Hai que engadir un detalle importante sobre a ética destes tres filosofos. Eles pensaban que como as persoas 
só fan aquilo que cren bo, as normas éticas non se deben impoñer, senón que se deben explicar. Eles crían que se 
unha persoa entende o que é bo, nunca vai deixar de facelo. Dirían algo así como que ninguén é malo, só ignorante. 
Todos os problemas éticos solucionaríanse educando, nunca castigando. 
 
A teoría ética da boa vida: Epicuro e o hedonismo 
Epicuro foi un filósofo grego que viviu entre os séculos IV e III a. C., e que fundou unha escola que se coñece como 
«escola epicúrea». A súa teoría, moi resumida, sería a seguinte: 
 Cada persoa é a única dona do seu destino porque cada persoa é autónoma. Todos debemos coidar de nós 
mesmos, buscando o que é mellor para nós. Debemos conseguir unha boa vida. E para iso abonda con 
conseguirmos o máximo pracer e evitar no posible a dor. O ideal ético sería o equilibrio e a paz interna, sen 
sofrementos, sen medo, sen dor. 
 Como vedes, en principio é unha teoría sinxela, mais precisa matizarse. Por exemplo, como sabermos cales 
son os verdadeiros praceres? Ás veces parece que unha cousa produce pracer, mais logo, a curto ou longo prazo, 
non é así. Aí está o mérito, en elixir ben os praceres, clasificalos de acordo ao ben que nos producen. Para Epicuro, 
por exemplo, os praceres intelectuais son máis duradeiros e intensos que os físicos, polo que o pracer que produce o 
amor, a beleza, a amizade, o coñecemento... —todos eles praceres intelectuais— son máis valiosos que o que 
produce o sexo, ou comer, ou beber... 
 Este tipo de teorías, que colocan o pracer como obxectivo da conduta, denomínanse teorías hedonistas (de 
«hedoné», que en grego significa «pracer»). 
 
A teoría ética da vida contemplativa: o estoicismo 
O estoicismo foi unha escola filosófica grega fundada por Zenón a principios do século III a. C. Tivo especial 
vixencia na época romana, na que destacou, como estoico sobranceiro, Séneca. 
 Velaquí a teoría estoica, tamén moi resumida: 
 Todo o que existe no mundo, mesmo os seres humanos, está gobernado por unha lei. Podemos chamala 
destino ou fado, se vos parece ben. O ser humano é o único ser que pode coñecer esa lei porque é o único que ten 
intelixencia suficiente para facelo. A misión dos seres humanos é coñecer esa lei e, unha vez coñecida, admirala e 
someterse a ela, porque de todas formas esa lei vaise cumprir. Se non admiras e te sometes a esa lei só podes levar 
unha vida desgrazada. 
 Daquela, para os estoicos a conduta correcta consiste en non preocuparse polo que nos apena e entristece 
facendo que non sexan cousas importantes para nós. Como conseguilo? É difícil. Require exercitarse en non 
preocuparse, para o que hai que evitar calquera desexo ou emoción, ou necesidade, incluídas as do corpo. A idea 
sería que se eliminas os desexos, eliminas a infelicidade que produce non conseguilos. O obxectivo é acadar un 
estado de non preocupación e de máxima tranquilidade ao que os estoicos denominaron «apatía» (en grego 
significa «sen sentimentos»). 
 Como vedes, a ética estoica está claramente baseada na ética budista procedente da India. 
 
As éticas relixiosas 
A relixión é unha parte fundamental de todas as culturas humanas. Todas as relixións teñen en común o feito de 
seren conxuntos de crenzas sobre o mundo e o ser humano baseadas na existencia de divinidades das que depende 
todo o que existe. Toda relixión suministra regras de comportamento, e aínda que varían segundo a relixión da que 
falemos (xudea, cristiá, islámica, hinduísta, etc.) todas teñen un elemento esencial en común: que os seres humanos 
deben a súa existencia a seres moi poderosos que crearon todo o que existe. 
 A consecuencia é evidente: a conducta do ser humano debe someterse ao que eses seres desexan de nós. O 
problema é como podemos saber o que eses seres queren de nós. As relixións consideran que hai dous medios: (1) 
polo que os deuses deixaron dito nos libros sagrados, e (2) polo que poidamos entender os seres humanos dos 
desexos dos deuses en función de como se comporten. 
 Para as éticas relixiosas, hai unha serie de normas sagradas que o ser humano debe coñecer e respectar. 
Nunha vida posterior, cada persoa recibirá o premio ou o castigo que corresponda ao seu comportamento nesta vida. 
 
A teoría ética formal de Kant 
Inmanuel Kant, filósofo xermano do s. XVIII, propuxo unha revolución na maneira na que até entón se enfocaba a 
ética. 
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 Segundo Kant, os seres humanos non se poñían de acordo nunha teoría ética porque nin sequera se poñían 
de acordo no que era mellor para nós: o pracer?, a sabedoría?, a tranquilidade?, o diñeiro?, etc. Para Kant, as éticas 
que existiran antes del eran éticas materiais, é dicir, éticas que presentaban un obxectivo e logo propoñían unhas 
normas para conseguilo. Para Kant, este tipo de éticas eran pouco efectivas porque abondaba con non querer o 
obxectivo que propoñían (non quero pracer, diñeiro, sabedoría...) para que xa non resultasen interesantes. 
 Fronte ás éticas materiais, Kant propón unha ética formal, na que o importante non é o que se fai senón 
como se fai o que se fai. Sempre segundo Kant, a ética formal é a que realmente explica como se comportan os seres 
humanos. Kant cría que todos os seres humanos tiñamos unha estrutura interna que determina a corrección moral 
dos nosos actos. Esta estrutura recibe o nome de «imperativo categórico». 
 Interesante non si? Pero se temos unha estrutura interna, cal é. Kant doulle moitas voltas para presentala e ao 
final, a formulación que máis o satifixo foi esta: Actúa sempre de tal xeito que o que ti fagas deba ser norma de 
conduta obrigatoria para todos os seres humanos. 
 Agora, podedes probar a facerlle preguntas ao imperativo categórico sobre se está ben ou mal unha conduta 
moral. Os resultados son sorprendentes. 
 Hai outra pregunta obvia: se temos esa estrutura por que non nos decatamos? Pois porque non nos coñecemos. Isto é tan evidente como 
que para camiñar, salta, xogar baloncesto ou bailar non temos por que saber de anatomía e aínda así hai quen o fai moi ben. O mesmo pasa co noso 
pensamento e coa razón: rara vez sabemos como funciona e o que hai nela, pero aínda así seguimos pensando e razoando. 
 Como somos libres, non temos por que aplicar esa estrutura e cumprir co que nos diga, pero para Kant só se o 
facemos estaremos sendo respectuosos co que somos e estaremos decidindo por nós mesmos. Toda persoa que prefira 
seguir obxectivos como a fama, o coñecemento, a felicidade... só estará guiándose polo que outros lle din. Se nos 
guiamos polo imperativo categórico, segundo Kant, non precisamos ningún outro obxectivo nin norma moral. 
 Como vedes, a teoría ética de Kant, nacida nos tempos da Revolución Francesa, é un esforzo por conseguir 
que os ideais desa época: que ser humano só se guíe pola súa propia razón e non dependa de nada exterior a el. 
 
As teorías éticas do interese social: John Stuart Mill e o utilitarismo 
O utilitarismo é unha teoría ética moderna, do s. XIX. O seu principal defensor foi o británico John Stuart Mill. 
 Aparentemente o utilitarismo ten a mesma base que o hedonismo: a finalidade do comportamento é a 
busca do pracer. Mais a teoría utilitarista engádelle un elemento fundamental e novidoso: o pracer que interesa non 
é o de cada individuo senón o da sociedade ao completo. 
 A teoría ética utilitarista pódese resumir nun principio básico: As mellores accións morais son as que 
benefician a un maior número de persoas. 
 O beneficioso identifícase, segundo algúns utilitaristas, co pracer, e, segundo John Stuart Mill, coa 
felicidade. Deste xeito, temos dúas formas semellantes aínda que diferentes, do principio utilitarista: (1) Son mellores 
as accións morais que conseguen unha maior cantidade de pracer para o maior número de persoas. (2) Son boas as 
accións que conseguen a maior felicidade para o maior número de persoas. 
 
A teoría ética de Nietzsche: a vida como obra de arte 
Friedrich Nietzsche é un filósofo xermano que viviu no s. XIX. Foi un individuo moi orixinal nas súas teorías. 
 O que nos propón Nietzsche é aparentemente estraño, así que imos analizalo con calma. 
 Para Nietzsche os seres humanos debemos vivir como se houbese un «eterno retorno» de todo o que 
sucede. Que quere iso dicir? Pois que temos que vivir como se todo, todo, se fose a repetir exactamente igual 
infinitas veces. 
 A idea parece caprichosa e algo tonta, pero ten moito máis sentido do que en principio parece. Maticemos: 
 En primeiro lugar, Nietzsche non fala nin de reencarnación, nin de fantasías de mundos paralelos ou 
repetidos, nin de ciclos... El fala de vivir pensando, aínda que non fora certo, en que todo, o que hai, o que facemos, 
o que sucede, se fose a repetir exactamente igual infinitas veces. 
 Por que habiamos de facer tal? Pois porque se nos fixamos un pouco, na concepción habitual que os seres 
humanos temos da nosa vida, só unha pequena parte do que facemos ten valor e a maioría dos nosos actos son 
simples momentos de transición que axiña esquecemos: almorzar, camiñar cara á escola, esperar, viaxar en bus, 
mirar o ceo, estudar, ver a televisión, falar con alguén...). Esta forma de vivir parécelle absurda a Nietzsche porque 
desbota case toda a nosa vida. Cantos momentos inesquecibles hai na vosa vida? Cantos momento do que levades 
vivido quereriades que se repetisen infinitamente porque estades orgullosos deles? Se viviramos pensando que 
todo, todo, se vai repetir igual e infinitas veces, cada acto da nosa vida sería fundamental, e xa non habería actos 
triviais, estúpidos, sen importancia. E con iso que conseguiriamos? Pois conseguiriamos que a nosa vida fose 
intensa, plena, durase o que durase. 
 O «eterno retorno» é como vedes, unha opción moral de vida. Non importa se é certo ou non que todo se 
repite unha e outra vez porque se así fose nunca nos decatariamos. O que importa é vivir como se todo se fose a 
repetir, porque iso obrigaríanos a querer a nosa vida e a coidala en todos os detalles. Quen non acepta o «eterno 
retorno» convirte a súa vida nunha tarefa pesada, aburrida, chea de momentos inútiles. O obxectivo final é amarse 
e amar a vida e convertila nunha obra de arte digna de repetirse infinitas veces (vou almorzar este almorzo 
eternamente, vou estudar isto eternamente, vou ter esa conversación eternamente...). 
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 Unha visión superficial podería levarvos a pensar que o que di Nietzsche é que o que temos que facer é 
buscar o divertido, o que nos gusta. Non. O que Niezsche propón é algo moito máis complicado e finalmente máis 
satisfatorio: aprender a querer o que nos sucede, aprender a disfrutar cada momento da vida tal e como nos sucede 
e convertilo nun momento glorioso e pleno. 
 A ética tal e como a entende Nietzsche non ten máis premio nin castigo que a propia vida. Así, pasados os 
anos poderemos dicir: a miña vida valeu a pena, a miña vida merece ser vivida, exactamente igual que se viviu, 
infinitas veces, estou orgulloso dela e todos estarían orgullosos de ter vivido unha vida así. 
 Esa inquedante pregunta final de Nietzsche podería ser este dilema ético: se morrerades dentro duns minutos, 
poderiades dicir que a vosa vida valeu a pena até o punto de que a viviriades infinitas veces exactamente igual? Se é 
así, estades no bo camiño. Se non é así, algo estades facendo mal. 
 
A teoría ética da liberdade: o existencialismo 
No século XX, a corrente filosófica chamada existencialismo, representada principalmente polo filósofo francés 
Jean Paul Sartre, presentou unha ética baseada na radical liberdade do individuo: 
 Non hai normas éticas sociais: cada ser humano está só coa súa conciencia. Cada acto dunha persoa é o 
froito dunha decisión libre, porque o ser humano é libre, queira ou non, sempre pode elixir. E unha vez elixido, 
todos debemos facernos cargos das consecuencias das nosas decisións. Quen se engane e siga outras normas que 
non sexan as que lle dita a súa conciencia ou quen non se responsabilice das consecuencias dos seus actos, ha ser 
infeliz. Só a liberdade e a responsabilidade pode facer que unha persoa se sinta feliz e satisfeita de si mesma. 
 Como podemos ver, a teoría ética existencialista, como a de Kant, tamén é formal porque non nos di o que 
debemos facer, senón como o debemos facer. 
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FILOSOFÍA. 1º BAC. BLOQUE III: FILOSOFÍA PRÁCTICA 

UNIDADE 7: A ORGANIZACIÓN POLÍTICA DA SOCIEDADE 
APUNTES BÁSICOS 

 
 
_______________________________ESQUEMA DA UNIDADE______________________________ 
 
1. A ORGANIZACIÓN SOCIAL E POLÍTICA 

1.1. O estado 
1.2. A nación 
1.3. A relación entre nación e estado 
1.4. Formas de organización territorial do estado 
1.5. Os sistemas políticos 
1.6. Os axentes políticos 

 
2. O ESTADO DE DEREITO 

2.1. As tres condicións básicas do estado de dereito 
—O poder político é elixido pola cidadanía 
—O poder político está dividido. 
—Toda a cidadanía se rexe pola lei 

2.2. As cinco condicións adicionais do estado de dereito 
—Sociedade civil 
—A educación universal 
—A liberdade de expresión 
—O respecto ás decisións de cada individuo na súa vida privada 
—O coidado das minorías 

 
3. SISTEMAS DE ELECCIÓN POLÍTICA 

3.1. O sufraxio e o problema da representatividade política 
3.2. Tipos de sufraxio 
3.3. Tipos de eleccións (no estado español) 
3.4. Sistema de contabilización do voto 
3.5. Tipos de listas electorais 
3.6. Tipos de sistemas electorais 
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________A ORGANIZACIÓN SOCIAL E POLÍTICA________ 
 
Os individuos dunha sociedade relaciónanse, os uns cos outros, seguindo os principios da xerarquía e de coalición. 
Este tipo de relacións denomínanse relacións de poder. De todas as relacións de poder, as máis regulamentadas son 
as relacións de poder político. Á súa regulamentación denominámola organización política. 
 
 

O ESTADO 
 
É discutible se toda sociedade precisa organización política. Parece que as comunidades pequenas non ao 
precisaban ou non a precisan..., pero nós imos centrarnos no mundo actual, globalizado e sen apenas sociedades 
formadas por pequenas comunidades. 
 A organización política tende a ter unha disposición xerárquica estable. Hoxendía a organización política 
baséase nos estados. Que é un estado? Pois é territorio onde se recoñece a autoridade dun poder político que integra 
a unha poboación. Os criterios de construción dun estado varían ao longo da historia. Un dos fundamentais é o de 
nación. 
 
 

A NACIÓN 
 
Definir o que é unha nación é algo moi complexo porque hai diferentes maneiras de entendelo e porque cada 
definición intenta xustificar intereses políticos particulares. 
 Se buscamos unha definición xeral e moi ampla, unha nación é unha comunidade de persoas que teñen 
cinco elementos en común: 

—a orixe étnica, 
—a cultura, e especialmente a lingua, 
—a historia,  
—un territorio,  
—a conciencia de ser unha comunidade. 

 Na práctica, cada vez é máis raro que as nacións teñan eses cinco elementos en común. 
 
 

A RELACIÓN ENTRE NACIÓN E ESTADO 
 
O principal criterio polo que se formaron os estados actuais é o de nación. 
 Ese criterio comezou a usarse en Europa a partir no Renacemento, nos séculos XV e XVI. Foi usado polos reis 
de Inglaterra, Francia, Portugal e Castela para unir e homoxeneizar os territorios que controlaban e demorouse varios 
séculos en asentarse. 
 Hoxendía hai moitos estados que xa non corresponden ao modelo de estado-nación. De feito, xa case ningún 
estado cumpre cos cinco elementos que definen as nacións. 
 
 

FORMAS DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DO ESTADO 
 
Existen varias formas de organizar territorialmente un estado moderno: 
1. No estado centralista todo o territorio do estado está sometido a un só poder polo que as leis son comúns para 
toda a cidadanía. 
2. Nun estado descentralizado os territorios e cidadáns do estado non están sometidos ás mesmas leis. Hai dúas 
formas clásicas de estados descentralizados: 

—Nun estado autonómico o estado previamente unificado permite o autogoberno de determinadas partes do 
territorio que poden ter certas leis propias mais non adoitan ter nin soberanía nin dereito de 
autodeterminación. 
—O estado federal ou confederado é o que se crea pola unión de varias entidades políticas que conservan, en 
maior ou menor grao, leis específicas, a súa soberanía e, moitas veces, o dereito de autodeterminación. 
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OS SISTEMAS POLÍTICOS 

 
Un sistema político é una forma de organizar un estado. Existen dous grandes tipos de sistemas políticos nos 
estados actuais: 
1. Os sistemas autoritarios ou ditatoriais son sistemas políticos nos que o goberno acapara o poder sen limitacións. 
Iso significa que o poder do goberno está por riba das leis porque esas leis son creadas, sen control alleo, por ese 
goberno. 
2. Sistemas parlamentarios ou democráticos: sistemas políticos nos que o goberno ten limitado o poder por leis 
elaboradas por un parlamento escollido pola cidadanía.  A palabra «democracia» vén do grego antigo e significa 
«goberno do pobo». Naceu como sistema político en Atenas, no século V a. C. Pero a democracia ateniense e as 
democracias actuais son bastante distintas e a razón está en que a ateniense era un sistema de participación directa 
dun número moi limitado de cidadáns libres. 
 Actualmente existen dous tipos de sistemas parlamentarios ou democráticos: 

—Sistemas republicanos, cando todos os cargos de poder son escollidos democraticamente. 
—Monarquías parlamentarias, cando existe unha xefatura do estado herditaria. 

 Normalmente cando se fala de democracia estase a confundir co «Estado de dereito». Pero a democracia só 
é unha das moitas condicións do estado de dereito. 
 
 

OS AXENTES POLÍTICOS 
 
Nos estados actuais, nos que a cidadanía é moi numerosa, a acción política organízase a través de diferentes 
axentes. Os catro axentes políticos máis importantes son: 
1. Os partidos políticos, que son organizacións para conseguir a representación política da cidadanía a través dunha 
serie de programas electorais ou propostas de goberno. 
2. Os sindicatos, que son organizacións que defenden fronte ao estado os intereses dos traballadores. Poden ser 
sindicatos de clase, corporativos, ideolóxicos... 
3. Os medios de comunicación, que deben ofrecer información e posibilitar á liberdade de expresión. 
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______________O ESTADO DE DEREITO_____________ 
 
 

AS TRES CONDICIÓNS BÁSICAS DO ESTADO DE DEREITO 
 
Un estado de dereito é no que o poder político é elixido pola cidadanía, está dividido, e no que todos os cidadáns se 
rexen pola lei. Un estado só será plenamente de dereito se cumpre as tres. Vexámolas por separado: 
1. O poder político é elixido pola cidadanía 
Nun estado de dereito as persoas que ocupen o poder teñen que ser elixidas pola cidadanía, directa ou 
indirectamente, en eleccións libres. O concepto de «cidadanía» foi un creado nos tempos da Revolución Francesa 
para substituír ao de «súbditos». Para eles, os individuos non estaban sometidos ao poder (non era «súbditos»), só 
estaban sometidos a leis, aprobadas por eles ou polos seus representantes, que os convertían en iguais en dereitos e 
deberes («cidadáns»). 
2. O poder político está dividido. 
Nun estado de dereito o poder político debe estar dividido para que se controlen e vixíen entre eles. O normal é que 
se divida en tres: 

—O poder lexislativo, que reside no parlamento, e ten a función de facer as leis.  
—O poder executivo, que reside no goberno, e ten a función de aplicar as leis. 
—O poder xudicial, que reside nos tribunais, e ten a función de controlar o cumprimento das leis e sancionar 
a quen as incumpre. 

3. Toda a cidadanía se rexe pola lei 
Nun estado de dereito todos os cidadáns son iguais ante a lei e todos deben asumila e acatala. A lei non só serve 
para obrigar, tamén protexe a cada cidadán. Como as leis poden ser inxustas ou resultar anticuadas, no estado de 
dereito ten que haber mecanismos para cambialas. A lei suprema adóita ser a constitución, e o resto das leis deben 
desenvolvela e non entrar en contradición con ela. Os tres obxectivos de toda constitución son organizar e limitar os 
poderes do estado, estruturar o sistema político e garantir certas institucións. 
 
 

AS CINCO CONDICIÓNS ADICIONAIS DO ESTADO DE DEREITO 
 
Cumpridas estas tres condicións básicas podemos falar de estado de dereito, pero hai cinco condicións 
complementarias que o reforzan e lle dan sentido: 
—Sociedade civil, é dicir, unha cidadanía que se asocie libremente para defender os seus intereses 
independentemente da política profesional. Algunhas desas asociacións son as ONG's mas tamén calquera outra 
que teña algunha incidencia na acción política: defensa de animais, agrupacións profesionais, de defensa dunha 
idea, lúdicas, etcétera, etcétera 
—Unha educación universal, é dicir, un sistema educativo que consiga unha cidadanía cos coñementos esenciais 
para poder xulgar, participar e/ou defenderse das accións políticas. 
—Liberdade de expresión. Un bo estado de dereito ten que garantir a capacidade para expresarse libremente co 
único límite do respecto á lei e o respecto ás ideas dos demais. Esa liberdade de expresión maniféstase en dous 
ámbitos principais: (1) no plano individual debe garantir a liberdade de expoñer e defender as propias ideas, (2) no 
plano social debe contar cuns medios de comunicación plurais e libres que permitan saber como se desenvolve a 
vida política e social. 
—O respecto á vida privada dos individuos. Nos estados de dereito as leis están para organizar a vida pública pero 
non deben interferir na vida privada dos cidadáns. Por iso nos estados de dereito é moi importante distinguir, coa 
maior claridade posible, o que hai de público e de privado na vida dos cidadáns. 
—O coidado das minorías. Nun estado de dereito priman as maiorías, que son as que determinan quen goberna, por 
iso é fundamental que esas maiorías non desatendan os dereitos das minorías. A sáude dun estado de dereito 
determínaa en grande parte o tipo de trato que se lles dá a esas minorías. 
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_________SISTEMAS DE ELECCIÓN POLÍTICA_________ 
 
 

O SUFRAXIO E O PROBLEMA DA REPRESENTATIVIDADE POLÍTICA 
 
O sufraxio é a manifestación da vontade política dunha comunidade a través do voto. Faise ou de forma directa (por 
referéndum) ou cedendo a representatividade, xeralmente a través do voto e mediante a elección dun parlamento. 
 Un referéndum é unha consulta electoral pola que se somete ao voto da cidadanía determinadas decisións 
do goberno ou determinadas leis. Pode ter carácter vinculante ou non para o poder executivo. 
 
 

TIPOS DE SUFRAXIO 
 
Existen dous tipos de sufraxio: (1) o sufraxio universal significa que todos os cidadáns dun estado teñen dereito a 
voto a partir da maioría de idade. (2) o sufraxio restrinxido implica que o dereito a voto limítase a unha parte 
determinada da poboación. Hai varios exemplos históricos. O sufraxio censitario limitaba o voto a persoa que 
acreditasen unhas rendas mínimas determinadas. Outro exemplo é o sufraxio limitado, por xénero, aos varóns. 
 
 

TIPOS DE ELECCIÓNS (no estado español) 
 
No estado español hai catro tipos de eleccións. Tres dependen de a que entidade do estado correspondan: 
municipais, autonómicas e xerais. A cuarta corresponde a unha entidade supraestatal: o parlamento europeo. 
 
 

SISTEMA DE CONTABILIZACIÓN DO VOTO 
 
Para organizar o sufraxio, os estados adoitan dividir o territorio para adxudicar a representación política. Esa 
división denomínase «circunscripción electoral». 
 Os sistemas de elección de circunscripción única fan o reparto da representatividade sen diferenzar os votos 
do total do territorio. Nos sistemas de circunscripción múltiple, o reparto da representatividade faise adxudicando 
cuotas por territorios. 
 
 

TIPOS DE LISTAS ELECTORAIS 
 
As candidaturas que aspiran a representar á cidadanía, poden presentar dous tipos de listas electorais, formándose 
deste xeito dous tipos de sistemas electorais:  
1. Nos sistemas de listas pechadas as candidaturas presentan una lista de candidatos, xeralmente organizadas por 
partidos, nas que os votantes non poden realizar ningún tipo de modificación. 
2. Nos sistemas de listas abertas as candidaturas presentan unha lista de candidaturas personais, organizadas case 
sempre por partidos, para que os votantes escollan a quen consideren oportuno. 
 
 

TIPOS DE SISTEMAS ELECTORAIS 
 
O sistema electoral é o mecanismo para repartir, xeralmente asignando escanos, a representación nun parlamento. 
Hai dous grandes tipos de sistemas respecto a este criterio: 
1. Sistemas electorais maioritarios: en cada circunscripción electoral o vencedor leva toda a representación (os 
escanos). Hai dúas modalidades: 

—maioritario puro: quen gañe a elección leva toda a representación. 
—maioritario a dobre volta: quen gañe a elección con alomenos o 50% dos votos, leva toda a representación, 
mais se non o consigue, hai unha segunda elección á que concorren as dúas candidaturas máis votadas. 

2. Sistemas electorais proporcionais: intentan establecer unha relación o máis directa posible entre votos e 
representación. A maioría dos sistemas proporcionais adoitan ser compensados e non puros. Isto quere dicir que se 
usan criterios para correxir, segundo o que se pretenda, esa relación entre votos e representación. En España 
practícase un sistema proporcional compensado que usa o chamado «sistema d'Hont». 
 


