
Neste  resumo  seleccionei  as  partes  máis  importantes  do  temario  de  cara  ó  exame.  Con  todo,

debedes ler os apuntes que tedes colgados no blog do centro. Botade unha ollada ós textos de cada

autor  para  aprender  a  identificar  o  que  vimos  na  clase  nas  palabras  dos  distintos  pensadores

abordados. 

NOTA: non vos esquezades de entregar o ensaio o día do exame. Un saúdo e ánimo co estudo.

Os sofistas: o convencionalismo.

Dentro da sofística podemos destacar á figura de Protágoras, ó cal coñecemos principalmente a

través dos diálogos platónicos. A este atribúeselle a frase "o home é a medida de todas as cousas", a

cal pode interpretarse da seguinte maneira:

• O criterio e a norma da verdade é o individuo. Deste xeito, o vento que a min me parece frío

pode parecerlle  cálido  a  outra  persoa  simplemente  porque eu veño dunha estancia  máis

cálida e o cambio de temperatura é máis drástico (por poñer un exemplo).

O pensamento dos sofistas podería cualificarse como unha sorte de relativismo. Isto chocaría, por

exemplo, coas teses platónicas, segundo o cal existían ideas de carácter universal como podía ser a

Idea de Ben, a cal non depende da perspectiva particular de cada suxeito. O  convencionalismo

político e ético dos sofistas derivará de dito relativismo: o importante non é se unha determinada

opinión ética é verdadeira ou falsa, senón se esta é máis sensata ou máis útil que outra. Do mesmo

xeito a lei dun Estado concreto non é máis verdadeira que a de outro, en todo caso poderá ser máis

útil.

Platón

Dentro da obra de Platón non podemos separar a política da antropoloxía. Lembremos que para o

pensador  ateniense  a  xustiza  consiste  en  que cada  un desenvolva  aquilo  que  lle  ven  dado por

natureza, de onde se deriva a división en clases propia da súa doutrina. Así, o Estado xusto ou ideal

será aquel no que cada individuo realice aquilo que lle é propio. 

Isto relaciónase coa división tripartita que Platón fai da alma, sendo a alma racional, á que

corresponde a  virtude da prudencia,  a que predomina na dos  gobernantes;  a  irascible,  ligada á

fortaleza, na dos gardiáns; e a concupiscible, coa virtude da temperanza, na da clase dos artesáns e

campesiños.  Para  Platón  as  almas  de  todos  os  individuos  constaban destas  tres  partes  pero  en

función de cal delas predominase pasarían a formar parte dunha clase social ou outra.



Metal Ouro Prata Cobre e ferro

Clase social Gobernantes Gardiáns Labregos e artesáns

Tipo de alma
predominante

Alma racional Alma irascible Alma concupiscible

Virtude Prudencia Fortaleza Temperanza

Aristóteles

O primeiro  punto  a  tratar  á  hora  de  abordar  a  concepción  da  política  segundo Aristóteles  é  a

consideración do home como un animal político (zoon politikon). Este, por natureza, é incapaz de

vivir illado, polo que ten que estar en constante contacto cos seus semellantes. A partir de aquí o

noso filósofo desenvolve unha sorte de "xenealoxía" que dá conta da orixe do Estado: comezaríase

pola famila, como forma de organización social máis simple; pasaríase ó municipio, unha unión de

familias para dar conta de necesidades máis complexas; por último atoparíamos o Estado, onde os

homes poderán satisfacer  as  necesidades propias  dunha vida perfecta  e  moral.  O Estado estará

formado por cidadáns, pero para alcanzar esta categoría non é suficiente con residir temporalmente

dentro dun determinado territorio...  Para ser cidadán é  condición necesaria o participar  na vida

pública da polis: nas maxistraturas, nos tribunais, na asemblea que goberna a cidade...

Para Aristóteles, en función do número de persoas que exerzan o poder soberano obtemos

distintas  formas  de  goberno,  as  cales  se  dividen  en  lexítimas  ou  ilexítimas.  No  primeiro  caso

vogaríase  en  favor  do  ben  e  o  interese  comúns,  dando  lugar  a  constitucións  rectas  como  a

monarquía, a aristocracia e a república. Por outra banda, se os gobernantes só miran por intereses

privados e particulares prodúcense dexeneracións, xurdindo réximes como a tiranía, a oligarquía ou

a democracia.

Nº de gobernantes Un só home Uns poucos A maioría

Formas lexítimas Monarquía Aristocracia politeia (República)

Formas ilexítimas Tiranía Oligarquía Democracia

Maquiavelo

A obra de Nicolás Maquiavelo considérase como o punto de partida da ciencia política ó deixar de

lado toda  moralidade e  prexuízos  relixiosos  á  hora  de analizar  as  cuestións  do Estado.  Para o

fiorentino a política non era máis que unha técnica que trataba das relacións humanas. De querer

dominala con éxito e en beneficio propio debe ser considerada á marxe de todo marco axiolóxico-

moral. Na súa famosa obra  O príncipe  describe os procedementos máis axeitados para manter o

poder dun principado atentando, se así se require, contra as normas morais imperantes. Isto fai de



Maquiavelo  un  dos  fundadores  do  realismo  político,  o  cal  poderíamos  contrapoñer  á  visión

platónica da política, de corte utópica, que acreditaba na posibilidade dunha forma de goberno ideal

e perfecta. Deste xeito Maquiavelo entende a política como unha tecnoloxía de dominio a cal separa

totalmente da ética para lograr o seu obxectivo principal: tomar o poder e ser quen de controlar o

Estado.

Na súa  outra  gran  obra,  Discursos  sobre  a  primeira  década de  Tito  Livio,  Maquiavelo

presenta unha perpectiva que se diferencia da recollida nas páxinas do  Príncipe. Nos  Discursos

recupera as teses dos clásicos, como Cicerón, e a estreita relación que para estes existíta entre o

individuo e a polis. A visión da política como unha tecnoloxía de dominio xa non é protagonista e

substitúese por un ensalzamento das leis e das virtudes cívicas. Só nunha cidade libre o individuo

poderá desenvolverse plenamente en base a unhas leis e unhas institucións que busquen o interese

común e que fagan ós cidadáns partícipes do ben público.

Dúas concepcións da liberdade

• Por liberdade positiva entendemos aquela concepción ligada ó desexo de autodominación

que ten todo individuo, isto é (en palabras do propio Berlin): depender dun mesmo e non

estar  subxugado ós actos nin intereses de outros individuos e poder así  tomar decisións

propias guiados pola razón. A liberdade positiva consistirá en que cada individuo poida ser

dono  de  si  mesmo.  Esta  concepción  será  propia  de  tradicións  políticas  como  o

republicanismo ou o comunitarismo. 

• A concepción negativa da liberdade é aquela que defende á falta de interferencia externa na

esfera privada do individuo. A labor da esfera pública limitaríase a garantir o respecto e o

exercicio dos dereitos individuais. A liberdade nun sentido negativo enténdese como a falta

de coacción por parte doutros axentes nas accións que un individuo pode levar a cabo. A

menor interferencia , maior liberdade.

Os teóricos do contrato: do estado de natureza ó nacemento da sociedade política

• Hobbes

Para Hobbes todos os homes nacen libres e iguais convivindo nun estado de natureza previo a toda

sociedade no cal, como seres libres, poderán utilizar todos os medios o seu alcance para asegurar a

súa  supervivencia.  Isto  implica  que  dentro  dese  estado  de  natureza  se  está  nun  continuo

enfrontamento, nun permanente estado de guerra. A frase que popularizou Hobbes, "o home é un

lobo para o home" (homo homini lupus), dá conta desta realidade. Para saír de dita situación os



distintos  individuos  deciden asinar  un pacto mediante  o cal  limitan  os  seus  dereitos  naturais  a

cambio dunha maior seguridade. O autor, entre todas as formas de goberno, considera á monarquía

como a máis adecuada. Os individuos cederán os seus dereitos a un soberano capaz de manter a

orde e de preservar a vida dos seus súbditos.  Este soberano terá un poder absoluto sobre estes

últimos, xa que a cesión de liberdades é incondicional. Pese a isto Hobbes esfórzase en aclarar que

o interese público (do Estado) e o privado (o do soberano) serán idénticos.

• Locke

Segundo Locke os homes teñen dereito a beneficiarse da natureza e de todo aquilo que esta lles

proporciona para subsistir,  do mesmo xeito  que  teñen dereito  a  comer,  a  beber  e  polo tanto  a

autoconservarse. Deus deu o mundo ó común dos homes, ós cales lles brindou tamén a razón para

que fosen quen de mellorar as súas condicións de vida: "a terra e todo o que hai nela fóronlle dados

ó home para soporte e comodidade da súa existencia". Aquí é onde establece un punto que é vital

para comprender a súa noción de propiedade: o traballo. Para Locke "a terra e todas as criaturas

inferirores pertencen en común a todos os homes",  pero haberá unha propiedade particular que

pertenza en exclusiva a unha persoa en concreto, propiedade á cal ninguén máis terá dereito. O que

determina a propiedade exclusiva dunha persoa é o traballo do seu corpo, o que este produce, sendo

isto o que lle pertence. 
A propiedade será  para  Locke  algo  fundamental  para  comprender  a  orixe  da  sociedade

política. Dento do estado de natureza,  en caso de conflito entre dous individuos,  non existe un

árbitro que medie entre as partes. Cada individuo actúa como xuíz e parte podendo executar a pena

que considere xusta, un contexto no que nin eles nin as súas propiedades están a salvo. Aqueles que

acceden a formar parte dunha sociedade política delegan o exercicio do poder executivo que lles

outorga  a  lei  natural.  De  igual  modo  delegan  na  comunidade  a  resolución  dos  seus  conflitos

seguindo unha serie de leis e regras acordadas polos seus membros. Estas aplícanse a todos por

igual, sendo executadas por aqueles maxistrados autorizados pola comunidade.

• Rousseau

Unha das  grandes  diferencias  con respecto  a  Hobbes  e  a  Locke  é  a  súa  interpretación  do ser

humano. Para Rousseau os homes son bos por natureza (o bo salvaxe) pero ó pasar a formar parte

da sociedade corrómpense. Este sería o primeiro paso na desigualdade entre os seres humanos. Na

súa obra magna,  O contrato social, postulará unha alternativa (ás ofrecidas por Hobbes e Locke)

con  respecto  á  orixe  da  sociedade.  Para  Rousseau  esta  nace  dun  pacto  no  que  os  individuos,

buscando defenderse de forzas alleas, pasan a constituír un todo. Desta maneira, como partes dese

todo, non teñen que obedecer a ninguén máis que a si mesmos. 



En base a isto Rousseu introduce un concepto clave para comprender a súa proposta política:

a vontade xeral. Esta será aquela que, unha vez "asinado" o pacto, dirixirá as accións e forzas do

Estado perseguindo sempre o ben común. Así, sendo a soberanía o exercicio da vontade popular,

esta será inalienable, xa que non responderá ante ningún interese partidista, só se moverá en favor

dun interese común. Por outra banda tamén será indivisible xa que a vontade xeral non o é só dunha

parte do pobo, senón dun todo.

Karl Marx: a crítica do sistema capitalista

Como pensador do seu tempo adicouse a estudar e a criticar as relacións sociais e produtivas que

imperaban no seu momento. O auxe do capitalismo industrial erixiu a un colectivo sobre outro e

dividiu á poboación en expotadores e explotados. Para Marx, ó contrario de outras correntes de

pensamento  anteriores,  o  individuo  pensa  en  función  de  como  vive.  Deste  xeito  as  ideas,  a

conciencia sobre o mundo e sobre un mesmo dependen das circunstancias materiais de vida e de

traballo, as cales, segundo o filósofo alemán, veñen establecidas por unha determinada clase social.

Ditas  ideas  rematarán  -cando  as  condicións  sexan  propicias  (condicións  obxectivas  para  a

revolución)- por tomar unha nova forma que as leve a cuestionar o  status quo do momento. Isto

terá lugar cando se produza unha contradición entre o desenvolvemento das forzas produtivas e as

relacións de produción, contra as que se alzarán aqueles que viven explotados criticando a orde

social, política e económica vixente. A idea de progreso defendida por Marx é teleoloxica, xa que

leva a un punto final no cal a explotación dunha clase por outra deixará de exitir. Marx postulaba un

fin  (telos) para o proceder revolucionario: a instauración dunha sociedade sen clases. De aquí se

segue a tese fundamental do noso autor, que postula que o motor da historia é a loita de clases:

plebeo contra patricio, burgués contra proletario...

No contexto de Marx a explotación é característica dun modelo de produción determinado: o

capitalismo. En dito sistema os medios de produción están nas mans da clase dominante, o cal lles

permite construír un esquema de sociedade que lles beneficie. Afondemos algo máis nisto: o modo

de produción característico da sociedade capitalista  aséntase sobre o que se denomina  traballo

asalariado. Isto non é outra cousa que a relación existente entre individuos na cal uns venden e

outros mercan forza de traballo. A visión da sociedade que impera é a que determina esta última

clase, (a de aqueles que mercan forza de traballo) segundo a cal haberá unha clase desposuída que

dependerá de venderse para poder subsistir. Vemos de novo como as condicións materias ás que está

suxeita a clase subxugada están determinadas pola clase que a explota, beneficiándose da súa forza

de traballo. Deste xeito o proletariado está condenado á alienacion: non ten conciencia de clase, non

se decatan das inxustizas do sistema no que viven. 

As contradicións materiais froito das relacións de produción levarán ós proletarios a tomar



conciencia do seu potencial e da súa forza como colectivo, cuxo papel é o de ser protagonista da

revolución en favor  "dos  máis".  A toma da conciencia  de  clase  resúmese  nas  últimas  liñas  do

Manifesto do Partido Comunista de Marx e Engels, onde se alenta ó conxunto da clase proletaria a

alzarse e a derrubar o sistema e o modo de produción capitalista, así como a enfrontarse os seus

opresores.  Chegados  a  este  punto  podemos  afirmar  que  a  filosofía  de  Marx  está  orientada  á

intervención transformadora da acción política revolucionaria, de aí que na famosa XIª tese sobre

Feuerbach afirme: "os filósofos non fixeron máis que interpretar de diversos modos o mundo, pero

do que se trata é de transformalo".


