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BLOQUE  3: A REFLEXIÓN ÉTICA 

CONTIDOS: 

1. Concepto de liberdade: natureza animal e humana 

2. Importancia da natureza moral do ser humano 

3. Etapas do desenvolvemento moral 

4. Distinción entre Ética e Moral 

5. Valores sociais tipoloxía 

6. Valores éticos 

7. Principais teorías éticas: de fins e procedimentais: eudemonismo, 

hedonismo e utilitarismo 

OBXECTIVO:  

Os alumnos/as ao final do tema deberán ser quen de elaborar un discurso escrito 

que explique a función da liberdade humana, os seus límites e as función das 

normas morais e éticas.  

COMPETENCIAS A DESENVOLVER: 

Aprender a aprender: buscar e seleccionar información en contextos 

audiovisuais, dixitais e impresos. 

Competencia en coñecemento e interacción con el mundo físico: observar 

comportamentos animais e humanos ao mesmo tempo que se adquiren 

conceptos científicos sobre la conduta humana. 

Comunicación lingüística: lectura comprensiva de diferentes formatos de 

información, expresión escrita coherente e argumentada. 

Competencia dixital: elaborar presentación en formatos dixitais e usar 

plataformas dixitais para publicar contidos. 

Competencia filosófica:  Dialogar e confrontar puntos de vista nun intercambio 

grupal que permita a argumentación racional e a busca de conclusións 

colectivas.   

TEMPORALIZACIÓN (indicación xerais de uso) 

1. Que nos queda de animais (2 sesións) 

2. Somos libres? (2 sesións) 

3. Pero, se pode vivir en soidade? (2 sesións) 
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4. Ser humano, ser persoa. En que quedamos? (2 ou 3 sesións) 

5. As etapas do desenvolvemento moral (3sesións) 

6. Pero como sei cando estou actuando ben? Relativismo e Obxectivismo 

moral: Sócrates e os Sofistas.  (3 sesións) 

7. Escoitemos aos sabios (3 sesións) 
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QUE NOS QUEDA DE ANIMAIS? 

Coma os demais animais, o ser humano necesita normas externas que regulen a 

súa conduta, só se as pautas que lle proporciona a súa propia natureza non fosen 

suficientes para regular a súa vida individual e social.  

Os seres humanos somos integrantes dunha grande cadea evolutiva que orixinou 

a vida no planeta Terra. É fácil caer na tentación de explicar a conduta humana 

acudindo só á nosa herdanza xenética. Hoxe en día, grazas aos avances da 

bioloxía, podemos explicar moitas das enfermidades e características do ser 

humano. Algunhas teorías científicas sosteñen que o noso comportamento social 

e cultural vén determinado pola nosa conformación xenética e, xa que logo, pola 

nosa evolución. 

A teoría que pretende explicar,  en termos evolutivos e biolóxicos,  os principais 

comportamentos sociais humanos é a sociobioloxía. Segundo esta teoría a 

estrutura da sociedade humana non se diferencia, no fundamental, das 

sociedades que conforman abellas, chimpancés e outros animais, porque son os 

factores biolóxicos os que determinan as principais estruturas sociais: a forma de 

aparearse, a linguaxe, a forma de criar os fillos, as preferencias familiares… 

Todas estas características estarían determinadas pola evolución dos xenes que o 

ser humano, como outros animais, porta no seu ADN. 

Pero, ata que punto estamos dominados pola nosa herdanza? O biólogo Richard 

Dawkins puxo de moda este tipo de explicación coa publicación do seu libro O 

Xene Egoísta.  (ver vídeo)
1
  

Cuestionario: 

1. Elabora un resumo en poucas 

palabras da teoría do xene 

egoísta. 

2. Segundo esta teoría unha persoa 

que fai cousas polos demais, 

Porque o fai? 

3. Segundo a teoría do xene egoísta 

existe a liberdade nos seres 

humanos? Xustifica a resposta aportando polo menos un exemplo ou un 

contraexemplo. 

                                                             
1 Ver en blog:  ou en http://www.youtube.com/watch?v=tanKegW0x3M 
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Muy Interesante: “Muy Interesante”, Noviembre 2001, N°172, pp. 26-31 

O réptil que levamos dentro deixase ver. 

Baixo esa personaxe case excelsa definido durante séculos por quen vía na nosa 

especie a obra mestra da Creación, habita un ser máis antigo e mais primitivo, 

prisioneiro do seu pasado ancestral. Como dixo Sigmund Freud, “O ser humano 

pode terse convertido nunha levita ou nun monóculo pero de algunha forma 

subconsciente alberga toda a súa prehistoria” 

Comportamento innato e experiencia. 

, e Non cabe dúbida de que os 

animais teñen a capacidade de 

aprender, xa sexa de forma 

autodidacta ou copiando o 

comportamento observado aos 

seus conxéneres. Pero como 

sinala James L.Gould, etólogo da 

Universidade de Princeton, “es 

posible que os tipos de 

comportamento adaptativo 

complexo que tanto nos 

impresionan teñan  

necesariamente que ser innatos, 

pola sinxela razón de que sería imposible aprendelos desde cero... A 

aprendizaxe que modifica o comportamento en función da experiencia non é, 

pois,  un indicio claro de pensamento por si só”. Os científicos coñecen 

numerosos casos de aparente intelixencia animal. Cara  1930, en Europa, cando 

se repartía o leite polas casas, os ferreiriños comúns furaban a tapa metálica e 

probaban o leite para sorpresa dos compradores. Para o profano, todo parece 

indicar que algún destes paxaros descubriu este forma de actuar e ensinóullela 

aos seus conxéneres.  Agora ben,  un experimentado ornitólogo sabe que os 

ferreiriños furan a cortiza das árbores para buscar as larvas dos insectos. Pode 

que, como di Gould, a primeira destas aves que recollese leite das  botellas “fora 

moi estúpida en lugar de asombrosamente lista, ao ter confundido unha  botella 

cun tronco de árbore”.  

  

O ser humano non é unha excepción e tamén presenta unha avultada lista de 

pautas  innatas. Calquera bebé nace sabendo mamar, chorar, rir, e aferrarse á súa 

nai, entre outras cousas. Non poucas actitudes do ser humano adulto son a 
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expresión dun legado dos nosos antepasados simios.  No noso acervo biolóxico 

hai xenes e condutas que herdamos dos nosos antepasados, desde os homínidos, 

de fai catro millóns de anos, ate os réptiles do carbonífero.  

Desde a escola se ensina que as facultades de pensar e planificar son a 

característica da mente humana. Soe argumentarse que a razón, que fai posible o 

pensamento é un distintivo exclusivamente humano. Pero esta cómoda  hipótese 

que descarta o raciocinio animal comeza a desfacerse coma un castelo de cartas. 

Os popes da moderna etoloxía, ciencia que, entre outras cousas, estuda 

comparativamente o comportamento do primate humano co de outras especies, 

empezan a contemplar a posibilidade, antes remota, de que algúns animais 

poidan pensar: inferir conceptos, formular plans e empregar unha lóxica sinxela 

para problemas cotiás. 

Baixo os sucos do  neocórtex ou cortiza  cerebral, sede da conciencia, o noso  

cerebro de mamífero primitivo, que reside no denominado sistema límbico, 

asume a loita pola la supervivencia, a conservación do individuo e da  especie. 

Desta estrutura emerxen os comportamentos da alimentación,a loita, a fixida e a  

actividade sexual. A meirande maior parte das emocións, alo menos as 

primarias, son básicas para a supervivencia, tanto dunha iguana coma dun home. 

Non  requiren un pensamento o un sentimento consciente. A amígdala, unha 

estrutura do sistema límbico, xoga un papel destacado nas reaccións emocionais 

animais: medo, aversión, xúbilo, envexa, 

ira, compaixón... 

 Mais difíciles de definir no mundo 

animal son as emoción secundarias. Esas 

que involucran as función superiores, 

permiten ao individuo meditar e sopesar 

os beneficios relativos de diferentes 

acción en circunstancias específicas. 

Como recoñece Marc Bekoff, profesor da 

Universidade de Colorado, en Boulder 

(EEUU), “ignoramos qué animais, aparte da nosa especie, son quen de levar a 

cabo unha  reflexión consciente das súas emocións”. Porén, os neurólogos 

descubriron que moitos animais posúen as estruturas e a bioquímica cerebrais 

necesarias para percibir o que se coñece como emocións conscientes. Isto fixo 

que algúns  expertos consideren que as emocións secundarias non sexan  

exclusivas do ser humano.  Exemplos na natureza non faltan: mamás de león 

mariño xemen e gritan desconsoladas cando unha cría é  asasinada por un 

depredador, os golfiños tentan revivir ao bebé morto, a mamá elefante 

permanece durante días xunto á cría que nace usen vida e os  bebés de elefante 
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que presenciaron a morte dos seus país espértanse  barritando e mesmo chegan a 

caer en  estados depresivos. 

O que nos distingue dos animais a nivel de comportamento, segundo algúns 

neurólogos, é a proporción que existe entre materia gris preestablecida e sen 

establecer, xa que as neuronas ao nacer non teñen asignada unha función, 

asúmena mediante a aprendizaxe. Por exemplo todas as células nerviosas dun 

anfibio ou un réptil procesan directamente a información sensitiva –o input – ou 

controlan o movemento – o output -. Porén, o  ser humano amosa unha  extensa 

rexión cerebral que flutúa entre o input sensitivo e o output motor. Ocupa as tres 

cuartas partes da cortiza: os lóbulos frontais, os parietais, os occipitais e parte 

dos temporais. Son rexións  que se asocian coa consciencia. 

Cuestionario: 

1. A conciencia humana ten a súa sé en? 

2. O que distingue o comportamento animal do humano é? 

3. Qué é unha pauta innata? 

4. Os comportamentos adaptativos complexos poden ser innatos? 

5. Pon un exemplo de comportamento adaptativo complexo en  animais? 

6. Qué é unha emoción secundaria? 

7. Teñen emocións secundarias os animais? Pon un exemplo. 

8. O que distingue o cerebro animal do humano é? 

 TEXTO: Touro Trallero, J.O comportamento humano. Edit. Salvat 

O complicado fenómeno que é a herdanza biolóxica permite explicar a 

transmisión da maior parte das características orgánicas, fisiolóxicas dos seres 

vivos. Centrándonos no mundo animal, os cromosomas, os xenes que os 

compoñen, os compostos bioquímicos que os constitúen, dan conta de todas as 

características propias da especie, incluíndo dalgún modo as pautas de 

comportamento. 

Cabe afirmar, pois, que no reino animal o comportamento constitúe unha 

manifestación da dotación xenética de cada individuo. Mais esta é unha idea que 

convén aclarar e matizar, porque as diferenzas entre unhas especies e outras no 

que convén ao binomio «dotación xenética e comportamento» son abismais. En 

efecto, a conduta está estreitamente vinculada ao sistema nervioso central. Ata 

certo punto existe unha evidente correlación entre a complexidade dunha e 

outro. É certo que as especies superiores contan con sistemas nerviosos máis 

complexos que as especies inferiores, con todo, aínda sendo o sistema nervioso 

un ente orgánico herdado, esencialmente determinado nas súas características 
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constitutivas pola herdanza biolóxica, unha maior complexidade cerebral non 

supón máis cantidade de comportamentos herdados; pola contra, son moitos os 

casos en que sucede exactamente o contrario. 

Sucede que as especies que contan cun cerebro moi desenvolvido diferéncianse 

das dotadas dun sistema nervioso máis simple, non tanto nas condutas que 

herdan, canto nos comportamentos que poden adquirir. Son as aprendizaxes 

posibles as que fan distintas as especies (e mesmo os individuos). A abella 

ostenta uns comportamentos complexísimos, pero son os únicos que pode 

realizar. Practicamente toda a súa conduta está determinada xeneticamente.Está 

sometida ao determinismo biolóxico. De feito, cantos máis comportamentos 

herda bioloxicamente unha especie, tantos menos comportamentos pode 

aprender. En consecuencia, o desvalemento do animal superior, do home, no 

momento do seu nacemento é signo potente do moito que pode aprender. Así 

pois, o home herda, iso si, un cerebro que lle permite realizar multitude de 

aprendizaxes e, grazas a elas, converterse efectivamente no ser superior que sen 

dúbida é. Pero para aprender non basta un sistema nervioso central complexo. É 

a calidade necesaria, pero non suficiente. Ademais precísase un ambiente que 

ensine ou permita aprender. Ese ambiente é o constituído polos demais homes. 

O medio social, actuando sobre cada individuo desde o mesmo instante do 

nacemento, e mesmo antes, é o que permite que ese ser, o home, bioloxicamente 

moi indeterminado no que á súa conduta se refire, chegue a comportarse de 

acordo, entre outras cousas, co establecido no seu grupo social. As persoas que 

constitúen ese grupo, asumindo e resumindo nos seus comportamentos todas as 

aprendizaxes historicamente transmitidas de xeración en xeración, conseguen 

que todo individuo chegue a comportarse como un membro da súa comunidade 

cultural. A cultura substitúe, así, no comportamento humano aos cromosomas. 

Cuestionario: 

1. En que consiste o “determinismo biolóxico”? 

2. Nos animais o comportamento ven determinado por? 

3. A aprendizaxe necesita que se dean dúas condicións. Cáles? 

4. Nos seres humanos o comportamento ven determinado por? 

 

Moitos científicos e filósofos, non cren que a explicación do comportamento 

humano sexa tan sinxela. De feito, a partir da mesma constitución xenética, a 

variación das condutas humanas é moi grande. Aínda que os seres humanos 

actúan sobre unha base xenética e física, a imaxinación e intelixencia humanas 

propoñen respostas moi variadas ás esixencias da súa supervivencia como 
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especie. Os seres humanos compartimos cos animais moitas das nosas condutas, 

moito do que facemos, porque compartimos moitas das súas necesidades 

biolóxicas. Pero, todos os comportamentos humanos son en certa medida libres, 

por iso podemos valoralos como  correctos ou incorrectos, fermosos ou feos, bos 

ou malos. Se viñeran determinados polos xenes, serían unha necesidade 

inevitable e non poderían xulgarse, porque o individuo non podería evitalos. 

Non xulgariamos a un can por morder para protexer á súa cría, ou a un ser 

humano por non poder estar sen respirar unha hora.  Só avaliamos aquilo que ten 

posibilidade de ser de outro xeito e que permite a elección dunha forma de 

actuar entre outras.  

¿Qué opinas ti?  

Elabora un artigo
2
 sobre 

o tema que expoña: os 

teus coñecementos sobre a 

teoría da evolución de 

Darwin, a lo menos un 

exemplo de unha conduta 

humana claramente 

animal e un exemplo de 

conduta humana 

claramente “non animal”. 

Explica o que teñen de 

diferente, utilizando os 

conceptos de “impronta”, 

“conduta instintiva”  e 

manifesta a túa opinión 

respecto do vídeo “O 

Xene Egoísta” Explicando 

quen foi o seu autor e as 

teses principais da súa teoría. (achega ademais as fontes da túa investigación)  

SOMOS LIBRES? 

Definimos liberdade como a capacidade humana para elixir, entre varias 

opcións, para o desenvolvemento da súa actividade. A liberdade é o contrario á 

determinación, como nos animais que están determinados polo instinto. Así pois 

o ser humano será libre se pode levar a cabo acción voluntarias, con arranxo a 

                                                             
2
 Podes atopar información en: 

http://antropoque.blogspot.com.es/search/label/dominados%20polos%20xenes%3F 
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un fin que el mesmo se propón. Iso supón intelixencia e vontade. Intelixencia 

para ollar diferentes opcións e valoralas, vontade para executar as decisións que 

se adoptan, ás veces custosas nalgúns aspectos.  

Pero que unha acción sexa voluntaria non quere dicir que non estea 

condicionada. As nosas decisión dependen de moitas condicións previas e están 

nalgunha medida “causadas” por elementos alleos a nós. Aínda así dicimos que 

somos “libres” cando temos posibilidades de elixir entre varias alternativas.  

A posibilidade valorar a conduta de alguén como “correcta” ou “incorrecta, 

require que o individuo sexa responsable dos seus actos. Se supoñemos, como 

fan algúns fatalistas, que nada pode cambiar a decisión que un individuo toma 

en calquera momento, non poderiamos requirirlle ningunha compensación, nin 

imporlle ningún castigo, posto que "non podía facer outra cousa" 

As nosas accións veñen sempre causadas. O propio problema que causa a 

necesidade de decidir, determina o abano de posibles solucións que adoptemos e 

o suxeito non pode cambiar iso. Ademais, algunhas accións son produto 

da coacción sobre a vontade do individuo (por exemplo se alguén me tortura, 

podo dicir que a miña acción non é libre). Estas coaccións poden ser externas, 

cando coarta a miña decisión un elemento externo a min (por exemplo outra 

persoa, o a miña ignorancia sobre tódolos feitos a ter en conta na decisión). Pero 

tamén poden ser internas, cando a coacción ven imposta por min mesmo, o 

suxeito que decide (por exemplo, o medo a decidir pode obrigarme a someterme 

á vontade doutro, ou a tomar un soro da verdade). 

ACTIVIDADE: 

¿En qué medida se ve afectada a liberdade dunha persoa nos seguintes 

exemplos?:  

a) Tomar voluntariamente un soro que me impida mentir.  

b) b) Un inimigo me tortura ata facerme revelar secretos de estado.  

c) Acepto converterme en escravo doutro. 

d) Acepto fumar sen saber as consecuencias que pode ter para a miña 

saúde. 

e) Propón un exemplo de limitación da liberdade na túa vida cotiá e 

valora ate que punto poderías tomar unha decisión libre nese contexto.  
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ACTIVIDADE: Ver fragmento de vídeo 

STICO 

Año: 1985 

Duración: 109 min. 

País:  España 

Director: Jaime de Armiñán 

Guión: Jaime de Armiñán & 

Fernando Fernán-Gómez 

Productora: CB Films / 

Serva Films 

 

 

Un  catedrático de 

Dereito Romano con 

graves problemas 

económicos, convertese 

voluntariamente no 

escravo dun antigo 

alumno. Para remediar a 

súa situación precaria, 

despois de ter que vender 

o seu piso, ofrécese 

como escravo a cambio 

de  casa e alimento. 

 

Cuestionario: 

1. Que pensarías se viras un anuncio coma este na prensa?
3
 

2. Pensa noutras situación que lle poidan facer a unha persoa vender a súa 

liberdade? 

3. No vídeo o exalumno recálcalle a idea de que ao cederse coma escravo 

renuncia ao seu estatuto de cidadán libre. En que consiste a súa renuncia? 

4. Con arranxo a que tipo de dereito establecen o trato?  

5. Investiga un pouco sobre diferentes sociedades escravistas e explica con 

que tipo de mecanismos se chegaba a ser escravo e como se podía 

recuperar a liberdade?  

6. Unha persoa pode ceder a súa liberdade para sempre sen deixar de ser 

persoa? Xustifica a túa resposta.  

                                                             
 

http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&stext=Jaime+de+Armi%F1%E1n
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ACTIVIDADE: Ver fragmento de vídeo 

A laranxa mecánica 

 

Año: 1971 

Duración: 137 min. 

País:  Reino Unido 

Director: Stanley Kubrick 

Guión: Stanley Kubrick 

(Novela: Anthony Burgess) 

Productora: Warner Bros 

Pictures / Stanley Kubrick 

Production 

 

 

Historia dun psicópata 

que despois de moitas 

fecharías é apresado e 

sometido a unha técnica 

de condicionamento para 

erradicar as súas 

respostas violentas. O 

experimento da resultado 

e Alex sente dor á vista 

de situacións que antes 

lle agradaban, ao mesmo 

tempo que perde o seu 

gusto pola música.  

 

Cuestionario: 

1. D

escribe a terapia de aversión que se lle aplica. 

2. Investiga sobre o que é o condicionamento operante e a técnica Ludovico. 

Defíneos y explica as consecuencias que ten para a liberdade de decisión 

humana.  

3. Pódese dicir que tratar a un individuo deste xeito é convertelo nun 

escravo. Razoa a resposta.  

4. C

res que o control social do estado pode determinar (limitar, coaccionar, 

coartar...) a liberdade dos individuos? 

5. Comenta esta idea: A opción moral. O poder elixir o ben ou o mal fainos 

humanos 

Así que podemos dicir que o ser humano é un ser libre: Fronte ao determinismo 

que impera na natureza, o ser humano non nace con pautas de conduta innatas. 

Fronte ao gregarismo animal, o ser humano é esencialmente  social. A súa 

natureza desenvolvese en comunidade a través da linguaxe e as condutas 

cooperativas. 

Pero, a liberdade humana (entendida como facultade de exercer a súa vontade) 

non é absoluta. Hai situacións que escapan ao control do individuo como, por 

exemplo, outros feitos anteriores á súa intervención que non pode modificar. 

Cando falamos de liberdade negativa estamos a falar da situación da persoa 
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cuxa conduta non se atopa con ningunha oposición obxectiva, porque ninguén 

ten dereito a intervir nela. Esta liberdade só é posible naqueles ámbitos nos que 

unicamente o individuo está involucrado. Este é o ámbito privado. 

Pero, na maior parte dos casos a nosa liberdade está limitada polo feito de vivir 

en comunidade e isto implica que necesariamente deberemos contar co dereito á 

liberdade dos demais. A liberdade que nos recoñece a comunidade chamámoslle 

liberdade positiva, e está regulada polas leis. 

PERO, SE PODE VIVIR EN SOEDADE? 

Como moitas outra especies, o ser humano é un ser social. Como as abellas, as 

formigas, ou os lobos, o individuo humano crece, desenvolvese como tal no 

medio e coa axuda dos seus conxéneres. 

O ser humano non está atado aos seu instintos na mesma medida que os outros 

animais sociais. As abellas e os lobos manteñen a cohesión social efectuando 

labores e mantendo regras de relación programadas no seu código xenético. Non 

son normas libremente elixidas. As persoas, en cambio, debido a esta deficiencia 

instintiva, necesitamos para facer posible a nosa vida en sociedade, crear normas 

e institucións. Estas normas e institucións poden ser de formas variadas, pero a 

súa necesidade é incuestionable... Pero ¿é seguro isto? Só no caso de que 

necesitásemos realmente vivir en sociedade. Pero temos outra posibilidade? 

Se puidésemos, de feito, vivir illados, calquera discusión acerca da necesidade 

das normas non sería necesaria. As normas estableceríanse só cando elixiramos 

e pactáramos vivir xuntos. Pero, ¿podemos vivir illados? A maior parte das 

persoas cremos que si, pero se nos paramos a pensar, a vida humana é 

esencialmente gregaria. Debemos xuntarnos para reproducirnos, protexernos, 

producir os bens necesarios para sobrevivir (mediante a distribución do traballo) 

pois ninguén é autosuficiente.  

Ademais a necesidade de agrupamento do ser humano vai máis aló dun simple 

gregarismo deste tipo. A capacidade racional dos humanos fai necesario o 

diálogo. Razón e linguaxe van sempre xuntos e son requisito un para o outro. 

Ámbalas dúas son actividades simbólicas. o que fai do ser humano o que é, é a 

súa racionalidade e esta implica ao outro co que dialoga.  
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ACTIVIDADE: Ver fragmento de vídeo 

O pequeno salvaxe 

 

Año:1969 

Duración: 85 min. 

País: Francia 

Director: Fracoise Truffaut 

Guión: François Truffaut, 

Jean Gruault (Obra: Jean 

Itard 

Productora: Les Films du 

Carrosse 

 

 

Historia dun rapaz 

atopado nos bosques á 

beira de París con claras 

sinais de terse criado só 

no bosque desde moi 

pequeño. A película 

narra o proceso de 

educación para a súa 

integración na sociedade.  

 

Cuestionario 

1. Cando atopan ao neno a que se parece mais a unha persoa ou a un animal? 

Xustifica a túa resposta con exemplos de conduta que se poden observar 

no clip de vídeo. 

2. En que medida pode aprender a comportarse como un humano? 

3. Cal é a maior dificultade que atopan para poder ensinarlle algo ao neno? 

Nesto non temos elección: Se abandonase a vida en comunidade, o individuo 

perdería a súa condición humana. En realidade non é posible abandonala, porque 

cando se deixa de adulto, xa se está socializado nela e abandonase levando unha 

parte dos seus sistemas de vida. Se nunca se viviu en comunidade (nin social, 

nin familiar, nin grupal) non terei sequera linguaxe nin, polo tanto, actividade 

racional, no sentido humano do termo. 

A vida en comunidade do ser humano non é un simple agrupamento que podería 

estar rexido polas leis da natureza, senón que é un vivir xuntos usando as 

mesmas regras racionais que me permiten poñerme no lugar doutro. A sociedade 

humana é unha comunidade de individuos que ten unha entidade propia, por riba 

dos individuos que a conforman. Cando un individuo, recén nado ou vido de 

fora da comunidade, se incorpora a ela, atópase cunha serie de sistemas de 

convivencia que debe aceptar. A comunidade garante que este proceso se leve a 

cabo mediante procesos de socialización. 

Socialización é o proceso polo que un membro dunha sociedade absorbe a súa 

cultura e se integra nela. A socialización é un proceso que dura toda a vida, 

aínda que é máis intenso na infancia e levase a cabo mediante axentes 



15 
 

socializadores diversos: familia, escola, relacións de amizade, leis, a reprobación 

social, a relixión, etc. Os procesos de socialización modelan o noso carácter e a 

nosa forma de actuar de forma que case toda a nosa conduta está regulada 

socialmente.  

O que queda claro é que, ao vivir en sociedade renunciamos a unha parcela de 

liberdade e de intimidade, en beneficio dos demais que, a súa vez, renuncian 

tamén en parte a ela. Os límites do individualismo é un dos problemas éticos da 

sociedade contemporánea. Podería afirmarse tamén que sería desexable non ter 

constituído a sociedade e vivir en absoluta liberdade. Sobre iso poderanse alegar 

razóns a favor ou en contra, pero temos que vivir co feito de que existimos en 

sociedade e por iso, deberemos definir coa maior precisión os valores comúns 

que temos que defender e que xustificarán as  normas que regularán esa 

convivencia.  

Na formación dese corpo de valores comúns ten moita importancia a linguaxe 

que permite a comunicación das normas, o intercambio de información, pero 

tamén fixa as formas de expresión e, xa que logo, de valorar determinados 

aspectos da realidade. Só mediante a linguaxe somos quen de dicir que algo 

semella “correcto” ou “incorrecto”, “verdadeiro” ou “falso”.  

 TEXTO 

A razón de que o home sexa un ser social, máis que calquera abella e que 

calquera outro animal gregario, é clara. A natureza, pois, como dicimos, non fai 

nada en van. Só o home, entre os animais, posúe a palabra. A voz é unha 

indicación da dor e do pracer; por iso téñena tamén outros animais. (...) En 

cambio, a palabra existe para manifestar o que convén e o que dana, así coma o 

xusto e o inxusto. E isto é o propio dos humanos fronte aos demais animais; 

posuír, de xeito exclusivo, o sentido do bo e o malo, o xusto e o inxusto, e as 

demais apreciacións. A participación comunitaria nestas funda a casa 

comunitaria e a cidade. Aristóteles Política. Alianza Editorial. Madrid, 1986 

Cuestionario: 

1. Que relación podes atopar entre o que afirma Aristóteles e o que sucede 

na película O Pequeno Salvaxe 

2. Fai unha pequena investigación na rede para saber: 

3. Quen foi Aristóteles (cando viviu, obras principais...) 

4. Cal era a súa definición de ser humano 
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Os valores que defende unha sociedade impregnan todo o seu modo de vida e de 

relacionarse: as institucións, os xogos, a vida familiar, o traballo.  Un exemplo 

claro disto é o valor que da por exemplo á muller nunha sociedade. A loita pola 

igualdade das mulleres fixo moito nas sociedades occidentais por cambiar o 

“valor” outorgado á muller (considerada durante séculos inferior e subordinada 

ao varón). Nalgunhas sociedades esta posición da muller segue sendo inferior ao 

varón. Podemos percibir os valores que mantén unha sociedade a través da 

linguaxe e os medios de comunicación en xeral. Así, por exemplo seguindo 

atentamente as estratexias publicitarias podemos percibir cales son os valores 

que se consideran desexables para cada xénero, ou os traballos considerados 

valiosos, ou como se considera o tempo de ocio... 

 ACTIVIDADE: 

 

Das imaxes anteriores ¿cal rexeitarrías como forma de vestir? ¿Por qué? ¿Cal 

delas se parece máis ao noso xeito de vestir? ¿Coincide a túa elección coa imaxe 

menos rexeitada? 

 TEXTO: 

Todas as persoas coñecen exemplos de formas de alimentación aparentemente 

irracionais. Aos chineses gostalles a carne de can, pero rexeitan a leite de vaca; a 

nos gostanos a leite, pero negámonos a comer a carne dos cans; algunhas tribos 

do Brfasil deleitanse coas formigas pero non gostan da carne de cervo. E así 

sucesivamente en todo o mundo. (...) Sempre que se discute acerca da influencia 

dos factores prácticos e mundanos nos estilos de vida estou seguro de que 

alguén dirá: ¿Pero que opina de todas esas vacas que os campesiños famentos da 

India se negan a comer? A imaxe dun agricultor cheo de farrapos que morre de 

fame xunto a unha gran vaca gorda transmite un tranquilizador sentido de 

misterio aos observadores occidentais. (...) é alentador saber –algo así como 

“sempre quedará Inglaterra”- que na India os valores espirituais son máis 

apreciados que a vida mesma. (...) A idea de que puidera existir unha 
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explicación práctica do amor hindú ás vacas resulta máis desconcertante para os 

occidentais que para os propios hindúes. Marvin Harris. Vacas, cerdos, 

Guerras y Brujas 

Cuestionario: 

1. Propón algúns exemplos de hábitos alimenticios que coñeces pero que 

nunca practicarías. 

2. Fai unha pequena investigación na rede para saber porque se mantén na 

India o Tabú de comer carne de vaca. Despois redacta unha explicación 

ao respecto. Co formato dun artigo de blog 

 TEXTO: 

Los indios Onas 

En épocas remotas, as mulleres sentábanse na proa da canoa e os hombres na 

popa. Eran as mulleres as que cazaban e pescaban. Elas saían das aldeas e 

volvían cando podían ou querían. Os homes montaban as chozas, preparaban a 

comida, mantiñan prendidas os lumes contra o frío, coidaban aos fillos e curtían 

as peles de abrigo. 

Así era a vida entre os indios onas e os yaganes, na Terra de Lume, ata que un 

día os homes mataron a tódalas mulleres e puxeron as máscaras que as mulleres 

inventaran para darlles terror. 

Soamente se salvaron do exterminio as nenas recén nadas. Mentres elas crecían, 

os asasinos dicíanlles e repetíanlles que servir aos homes era o seu destino. Elas 

crérono. Tamén o creron as súas fillas e as fillas das súas fillas. 

Texto extraído de  Eduardo Galeano: Memoria del Fuego. Editorial SXXI 

 

1. Elabora un cómic que expoña o texto en forma gráfica
4
. 

2. Cal é a historia que se conta na nosa cultura para explicar a predominancia 

do varón sobre a muller? Pensas que é unha historia literal? Se non o é 

explica o que quere dicir
5
.  

O que consideramos desexable para a nosa vida ou a nosa conduta é o que 

chamamos un “valor”. Os valores son necesarios como horizonte ao que dirixir 

a nosa conduta, amosándonos aquilo que queremos conseguir, o que queremos 

ser. Para que algo sexa considerado un “valor” debe reunir unha serie de 

características. Por suposto que consideramos “valiosas” moitas cousas (o ouro, 

os cartos, os coches caros...) pero o que teñen en común todas elas é que: 

                                                             
4
 Descargar plantilla de comic 
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1. Son integrais. Non poden dividirse nin son un medio para conseguir outro 

fin. 

2. Satisfán necesidades 

3. Son flexibles. Se mudan as necesidades sociais, mudan os valores 

4. Son perdurables ao longo da vida 

5. Son polares. A cada valor se contrapón un contravalor 

6. Son trascendentes porque dan significado á vida humana e social.  

7. Son aplicables a diferentes situacións da vida e reflicténse na práctica.  

8. Son complexos: obedecen a causas diversas, requiren complicados xuízos 

e decisións. 

Por suposto, os valores son múltiples e diferentes respecto da área da acción 

humana cara a que nos dirixamos. Así podemos distinguir entre valores morais, 

relixiosos, estéticos, intelectuais, afectivos... 

 ACTIVIDADE DE INVESTIGACIÓN 

Elaborar unha presentación que teña como obxecto  explicar a través de 

exemplos tomados da publicidade os valores que impregnan a nosa sociedade: 

Os obxectos desexables, os traballos valiosos, a forma de ver a educación ou os 

roles de xénero. 

Cada grupo pode ocuparse dun tipo de valores diferentes: relixiosos, morais, 

estéticos e intelectuais. 

 Recorda que: os textos e as explicacións teñen que ser orixinais, deben citarse 

as fontes na derradeira diapositiva e as fotografías usadas  deben incluír a fonte 

(mesmo se son cc) 

 TEXTO 

O enunciado de que o ser humano se produce a si mesmo non implica de ningún 

xeito unha especie de visión prometeica do individuo solitario. A autoprodución 

do ser humano é sempre, e por necesidade, unha empresa social. Os seres 

humanos producen xuntos un ambiente social coa totalidade das súas formacións 

socioculturais e psicolóxicas. Ningunha destas formacións debe considerarse 

coma un produto da constitución biolóxica do home, que como xa se dixo, só 

proporciona os límites exteriores para a actividade produtiva humana. Así como 

é imposible que o ser humano se desenvolva como tal no illamento, tamén é 

imposible que o ser humano illado produza un ambiente humano. O ser humano 

solitario é ser no nivel animal (que comparte, por suposto, cos outro animais). 

Tan axiña como se observan fenómenos especificamente humanos, 
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introducímonos no dominio do social. A humanidade específica do home e a súa 

sociabilidade están entrelazadas intimamente. O homo sapiens é sempre, e na 

mesma medida, homo socius. 

O organismo humano carece dos medios biolóxicos necesarios para 

proporcionar estabilidade ao comportamento humano. Se a existencia humana 

vólvese a quedar ao suxeita aos únicos recursos do seu organismo, sería unha 

especie de caos, empiricamente inaccesible, aínda que concibible en teoría. A 

existencia humana desenvólvese empiricamente nun contexto de orde, dirección 

e estabilidade (...) 

Podemos preguntarnos de que xeito xorde a propia orde social. A resposta máis 

xeral a esta pregunta é que a orde social é un produto humano, ou máis 

exactamente, unha produción humana constante, realizada polo ser humano no 

curso da súa continua externalización. A orde social non se da biolóxicamente 

nin deriva de datos biolóxicos nas súas manifestacións empíricas (...) Existe só 

como produto da actividade humana. Berger y Luckman La construcción 

social de la realidad 

 Cuestionario: 

1. Argumenta as razóns que apoian a afirmación de que “O organismo 

humano carece dos medios biolóxicos necesarios para proporcionar 

estabilidade ao comportamento humano” 

2. Explica o que quere dicir “unha especie de caos, empiricamente 

inaccesible” e pon un exemplo extraído do filme “O Pequeno Salvaxe de 

Truffaut” 

3. “Os seres humanos producen xuntos un ambiente social coa totalidade das 

súas formacións socioculturais e psicolóxicas” Relaciona esta afirmación 

coa construción dos valores sociais. Pon un exemplo 

 

Os valores que asume unha sociedade dan lugar a normas, regras segundo as 

cales actual. Ao fin unha cultura non é máis que un sistema que fai a vida das 

persoas sea doada e útil, e que a sociedade poida durar no tempo. Algunhas 

destas normas convértense en normas xurídicas ou códigos que regulan  a 

interacción entre os individuos, polo menos no ámbito público, é dicir, naquelas 

cuestións en que se poda manifestar un conflito de intereses.  

 

Os códigos son un conxunto sistemático e ordenado (sen contradicións internas) 

que se propón regular a convivencia. Os seres humanos usamos códigos para 

actividades tan diversas como xogar á pelota, organizar un debate parlamentario, 

regular a nosa conduta moral ou mesmo falar cos demais. 
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Algúns deses códigos son esenciais na vida comunitaria porque regulan a 

posibilidade da mesma, sen eles non existiría orde social, nin saberíamos nunca 

que esperar dos demais. Os códigos legais describen  as condutas correctas 

nunha sociedade, que poden non ter validez noutra. O fundamento deses códigos 

pode estar na forza dos individuos que o impoñen ou no consenso social. En 

calquera caso, se queren presentarse como códigos lexítimos ante posibles 

críticas teñen que tentar buscar un fundamento máis radical que o puro 

consenso. Outros como os códigos morais presentanse cunha validez universal, 

é dicir, como válidos para tódolos seres humanos en calqueira lugar. O 

fundamento destes códigos, que chamaremos universais, debe basearse nalgunha 

característica que tódolos seres humanos compartamos independentemente da 

nosa extracción social, nacionalidade, raza, sexo...  

Entre este tipo de fundamentos podemos distinguir dous fundamentalmente: os 

que tratan de fundar a regra nun ser sobrenatural do que tódolos humanos 

dependeriamos: os códigos relixiosos. En segundo lugar, aqueles códigos que 

tata de fundar a regra na natureza humana: emotiva, racional, etc..: os códigos 

éticos. 

 ACTIVIDADE 

1. Pensa nunha situación na que poidan entrar en conflito os códigos legais, 

morais e éticos. Busca unha noticia  ou un artigo de periódico sobre o 

tema e explica en que tipo de código se fundamenta para dar a súa 

opinión.  

2. Escribe unha norma de orde legal e outra de orde moral. ¿Qué ámbitos 

regula cada unha delas? ¿Quen as impón? ¿De qué ferramenta se vale para 

facelas cumprir? ¿Que orixinou cada unha delas? ¿En qué se 

fundamentan? 

 ACTIVIDADE: TEXTO 

Son precisamente as debilidades dunha racionalidade imperfecta (a 

racionalidade moral) as que dende puntos de vista funcionais explican porque 

determinadas materias teñen necesidade dunha regulación xurídica e non poden 

deixarse a regras morais de corte postradicional. Sexa cal sexa o procedemento 

conforme ao que temos que xulgar se unha norma podería atopar un asentimento 

non coercitivo, é dicir, motivado racionalmente, de tódolos posibles afectados, 

tal procedemento non garante nin a infalibilidade, nin a univocidade, nin a 

obtención do resultado no prazo desexado. (...) 
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Por iso, en todos aqueles ámbitos de acción nos que conflitos, problemas 

funcionalmente importantes e materias de relevancia social esixen tanto unha 

regulación unívoca como a prazo fixo, e que, ademais, resulte vinculante para 

todos, son as normas xurídicas as encargadas de resolver as inseguridades que se 

presentarían se todos eses problemas se deixasen á regulación puramente moral 

do comportamento. A complementación da moral por un dereito coercitivo 

pódese xustificar, pois, moralmente. J. Habermas: Escritos sobre moralidad y 

eticidad 

Cuestionario: 

1. Propón algúns exemplos de situación que fagan necesaria a existencia 

dunha norma xurídica e dun poder para facela cumprir. 

2. Busca no dicionario e define “poder coercitivo” 

3. Cal é a xustificación da imposición dunha norma xurídica sobre a 

liberdade dos seres humanos? 

 

SER HUMANO, SER PERSOA. EN QUE QUEDAMOS? 

 

Ser humano significa fundamentalmente pertencer ao xénero Homo (do latin: 

home) e a especie Sapiens (do latin: sabio), esto é unha especie de primate da 

familia dos homínidos. Tamén podemos chamarlle sen mais “home” aínda que 

este último termo é ambiguo, xa que se usa tamén para referirse aos individuos 

de sexo masculino e en particular aos varóns adultos. Os seres humanos 

distínguense dos demais primates a nivel celular polo número de cromosomas e 

o material xenético, e a nivel observacional polas capacidades mentais 

complexas das que son capaces. Os seres humanos son animais sociais, capaces 

de concibir, transmitir e aprender conceptos abstractos e utilizar estruturas 

lingüísticas complexas que lle permiten producir argumentos lóxicos, 

matemáticos e elaborar ciencia e tecnoloxía.   

 

Pero cada ser humano é diferente a outro, coas súas propias características e co 

seu propio pensamento. Todos pertencemos ao grupo dos sapiens, pero todos 

somos diferentes, non só pertencemos a grupos humanos diferentes, con 

diferentes valores, senón que cada un de nós é quen de modificar eses valores 

achegando novas formas de pensar, ou manter formas de pensar independentes 

dos valores do grupo. É dicir un ser humano individual é unha “persoa”. O 

concepto de persoa expresa a singularidade de cada individuo en contraposición 

á natureza común que hai entre todos eles.   
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 A idea de persoa non foi a mesma ao longo do tempo, nin os atributos que lle 

corresponden foron sempre claros. Hoxendia hai determinadas ideas que están 

inevitablemente ligadas á de persoa. Aínda que o miremos dende todos os 

puntos de vista posibles (psicolóxico, cultural, xurídico...), términos como 

libertade, dignidade, dereito, aparecen asociados á persoa.  

 

Parece que de forma intuitiva percibimos o que é a persoa: intuimos que é algo 

máis que o corpo que nos identifica como un individuo ou outro, ou que é algo 

máis cas nosas peculiaridades psicolóxicas ou emocionais; falamos do que é ser 

“boa” ou “mala” persoa, atribuíndolle así carácter moral; ou decimos que 

“debemos tratar a todos como persoas”; e ¿qué é tratar a alguén como persoa? 

 

 ACTIVIDADE 

1. Cales son as propiedades que ten que ter un ser para ser considerado 

“persoa”? Enumera a lo menos 3 propiedades 

2. Ser considerado unha persoa ten consecuencias positivas. Cales? 

3. Ser considerado persoa implica obrigas? Cales? 

4. Podes pensar nalgún caso en que “ser humano” non implique “ser persoa” 

 ACTIVIDADE DE INVESTIGACIÓN 

Investiga a evolución do concepto de persoa a través da história tendo en conta 

como se definía o termo na tradición hebraica, grega, romana e a súa 

formulación na Ilustración.  

Elabora unha presentación en Power Point ou vídeo. Ten en conta o uso das 

imaxes e introduce as fontes das mesmas e a bibliografía xeral.  

 TEXTO 

Os seres cuxa existencia non repousa na nosa vontade, senón na natureza teñen , 

porén, se son seres irracionais, un valor meramente relativo, como medios, e por 

iso se chaman cousas; en cambio os seres racionais chámanse personas porque a 

súa natureza distíngueos xa como fins en sí mesmos, estó é como algo que non 

pode ser usado meramente como medio, e, xa que logo, limita nese sentido todo 

capricho (e é un obxecto de respeto)”. (KANT, “Fundamentación de la 

metafísica de las costumbres”, Espasa Calpe, 1983, pp. 82 y 83. Tradución 

propia)  
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Cuestionario: 

1. Quén foi Inmanuel Kant e en que século se desenvolveron as súas ideas? 

Cal foi a súa importancia histórica? 

2. Pon un exemplo no que se vexa clara a distinción entre algo que pode ser 

un “medio para outra cousa” e un “fin en si mesmo” 

3. Pensa un exemplo no que unha persoa se use como medio para conseguir 

un fin. É unha acción correcta? Argumenta a túa posición 

4. Que significa que un fin en si mesmo é un “obxecto de respecto”. Busca a 

definición de respecto e explica o que significa. 

 

 

A característica mais destacable do ser humano e que lle da a súa capacidade de 

actuar como “persoa”, esto é coma un axente de fabricación de valores e suxeito 

de dereitos e obrigas, é a capacidade de pensar. O ser humano é o único que 

posúe unha conciencia.  

 

Etimolóxicamente significa “con coñecemento”, somos conscientes porque nos 

decatamos de nos mesmos e do mundo que nos rodea. A posibilidade de acceder 

directamente aos nosos estados mentais significa que temos deles un 

coñecemento inmediato e directo, que é o que chamamos conciencia. Os 

fenómenos mentais son conscientes porque son perceptibles polo suxeito que os 

ten; cando penso, recordo, sinto, desexo... doume de conta de que penso, 

recordo, sinto ou desexo. Pero a conciencia non é so darnos de conta dos nosos 

estados mentais, tamén é darnos de conta de nos mesmos téndoos. 

 

Hai quen cre que os animais teñen algún nivel de conciencia pois en ocasións 

decátanse como nós do que os rodea; pero a conciencia introspectiva ou 

autoconciencia é propiamente humana. Por autoconciencia enténdese o 

coñecemento da propia existencia; non estamos simplemente no mundo 

realizando unha actividade ou buscando os medios para subsistir, senón tamén 

que nos decatamos de que imos morrer; somos conscientes da nosa propia 

identidade. Esto se comproba cando nos podemos recoñecer no espello, non 

como alguén da especie, senón como un individuo particular, peculiaridade que 

acadamos a certa idade e no reino animal somentes posúen algúns chimpancés. 

Así, preguntarnos sobre a morte ou sobre o sentido da vida son trazos da nosa 

autoconciencia. 
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ACTIVIDADE: Ver fragmento de vídeo
6
  

I.A. 

 

Año:2001 

Duración: 146 min. 

País: Estados Unidos 

Director: Steven 

Spielberg 

Guión: Steven 

Spielberg 

Productora: Warner 

Bros. 

 

 

Un neno androide, creado para 

substituir a un neno humano 

enfermo, mentres no se atopa a 

cura da súa enfermidade, 

xenera emocións humanas, 

amor e odio, o que fai que o 

teñan que afastar da familia. 

David cree que o seu retorno á 

familia pasa por converterse en 

humano e comeza a súa busca 

da “Fada Azul” 

 

Cuestionario 

1. D

avid pensa, ama, odia, desexa... que lle falta para ser unha “persoa” 

2. S

er unha copia doutro  faite menos real e menos “persoa”? 

3. T

eriamos dereito a tratar a un ser intelixente “non humano” como unha 

cousa, un obxecto para os nosos fins? Xustifica a túa resposta.  

4. V

alora a conduta da “nai” de David ao abandonalo a súa sorte. 

 

Pódese dicir que “ser persoa” require de dous aspectos fundamentais: A 

capacidade intelectual que nos permite pensar, discernir, poñernos no lugar 

doutro... pero tamén un aspecto físico, a nosa pertenza a unha liñaxe biolóxica 

que nos fai herdeiros dunha serie de peculiaridades anatómicas, pero tamén nos 

fai mortais.  

 

ACTIVIDADE: Ver fragmento de vídeo
7
 

 

                                                             
6
 http://www.youtube.com/watch?v=GzlZFF3TIUs 

7
 http://www.youtube.com/watch?v=eFFu-VVuI-g 
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O Home Bicentenario 

Año:1999 

Duración: 126 min. 

País: Estados Unidos 

Director: Chris 

Columbus 

Guión: Isaac Asimov 

Productora: Columbia 

Pictures  

Un robot humanoide quere que 

se lle recoñeza o seu estatuto 

de Ser Humano e, para iso 

intenta procesos legais que o 

recoñezan como tal. Toda a 

súa vida está dedicada a iso ate 

o final. 

 

 

Cuestionario 

 

1. N

este fragmento podemos ver a Andrew Martin ( o Robot) diante dun 

tribunal reclamando o estatuto de “Ser humano” Porque debe reclamar 

legalmente? 

2. Q

ué dereitos lle outorga “ser persoa” diante dos demais seres humanos?  

3. A

 razón que se lle da a Andrew para denegarlle o estatuto de “ser humano” 

é a súa inmortalidade.  Porqué e iso tan importante? 

 

ACTIVIDADE: Ver fragmento de vídeo
8
 

Blade Runner 

 

Año: 1982 

Duración: 112 min. 

País: Estados Unidos 

Director: Ridley Scott 

Guión: sobre la novela 

de Philip K. Dick 

Productora: Warner 

Bros. 

  

A principios do s. XXI gracias 

aos avances da inxenaría 

xenética, crease un robot 

chamado Nexus 6, un ser 

virtualmente idéntico ao ser 

humano, pero superior a el en 

forza e axilidade, aínda que 

cunha vida limitada a 4 anos. 

Chamarolles replicantes. Ao 

consideralos perigosos, as 

brigadas de policía tiñan orde 

de executalos, aínda que se lle 

chamaba a esta acción “retiro”.  

Cuestionario 

                                                             
8
 http://www.youtube.com/watch?v=eFFu-VVuI-g 
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1. A mortalidade dos Nexus 6 é algo imposto para limitar a súa perigosidade, 

pero provoca nestes unha reacción que os fai moi semellantes aos seres 

humanos. Cal? 

2. En que se basean os test que  permiten distinguir entre humanos e robots 

na película? Que test coñeces na actualidade que permitan distinguir entre 

un humano e unha máquina? En que se basean? 

3. Que outorga o dereito a “retirar” androides á polícia se  son seres que 

pensan, senten e teñen medo?  

 

 

 

ACTIVIDADE: ANÁLISE 

Analiza a forma en que os tres filmes anteriores tratan o concepto de persoa a 

través da idea de intelixencia artificial: 

 

 Características da persoa humana 

 Intelixente Emocional Biolóxico Mortal Liñaxe 

I.A      

O Home 

Bicentenario 

     

Blade 

Runner 

     

 

Explica que característica é a que se considera máis relevante no filme para 

considerar a alguén “persoa”. 

Que consecuencias ten en cada película non ser considerado “persoa” 

Cal é a mensaxe que ao teu xuízo quere transmitir cada unha das películas 

respeto da definición de ser humano e os seus dereitos inalienables. 

Busca textos de filosofía que caracterízen ese concepto de “persona” 

 

CALES SON AS ETAPAS DO DESENVOLVEMENTO MORAL?  

 

Por suposto, aínda que todos e todas nacemos “seres humanos”, as nosas 

capacidades racionais, emotivas e de decisión van evolucionando ao longo do 

tempo. Os factores que inflúen nese desenvolvemento son tanto o crecemento do 

cerebro e as súas capacidade, coma as relación familiares e sociais ou a 

educación.  
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Hai unha gran cantidade de traballos relacionados co Desenvolvemento Moral, 

comezando por Freud, que estaba convencido de que a natureza humana está 

guiada por impulsos unicamente destrutivos e egoístas, seguindo por H. Eysenck 

que sostén que o comportamento moral é un reflexo condicionado, no un 

aprendizaxe, mentres que Skinner dicía que cada persoa adaptará aquelas 

condutas e valores das súas propias experiencias particulares. 

 

A mais famosa e completa Teoría do Desesenvolvemento Psicolóxico foi 

proposta por Jean Piaget que, mais adiante, o seu discípulo Lawrence Kohlberg 

ampliou. 

 

As teorías de Piaget baseáronse en dous aspectos básicos  do razoamento  para 

formular as súas teorías  sobre o desenvolvemento da conciencia, que depende 

directamente do grao de autonomía que teña adquirido un individuo. É a 

capacidade de realizar accións autónomas o que determina o crecemento dun 

individuo. O grao de desenvolvemento mental está directamente coa capacidade 

para poder facer razoamentos lóxicos.  Un individuo non desenrolado non 

poderá realizar razoamentos propios e, xa que logo, non poderá comprender o 

significado das normas xerais. 

Así Piaget distinguía dúas etapas básicas no crecemento intelectual e moral dos 

individuos: 

-Etapa Heterónoma: Dáse entre os nenos de entre cinco a dez anos nesta idade 

tenden a pensar que as regras son impostas por figuras de gran autoridade, que 

son inalterables e que se as violas serás castigado.  

-Etapa Autónoma: Dáse a partir dos dez anos, os rapaces/as xa se dercatan de 

que as regras poden ser modificadas nalgúns aspectos de forma que se adapten. 

Esta etapa ven determinada pola capacidade de resolver operacións formais e 

abstractas. 

 

Na teoría de Piaget dáse por suposto que o avance na capacidade de razoamento 

lóxico-formal leva aparellado inevitablemente unha mellora nas capacidades de 

razoamento moral.  

 

O seu discípulo, Kohlberg, sen embargo, descubriu que o razoamento moral 

parece evolucionar ao longo da adolescencia ata a idade adulta, sen que garde 

relación estrita co  desenvolvemento intelectual.   
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Así Kohlberg, estableceu tres niveis, cada un deles compostos de dous estapas 

morais distintas: 

-Moral Preconvencional: Dáse entre nenos de catro a dez anos de idade, actúan 

baixo controles externos, e obedecen esas normas establecidas para evitar o 

castigo.  

-Moral Convencional: Neste nivel as persoas viven identificadas co grupo, e 

adoitan responder as expectativas que propón o noso entorno social. 

-Moral Postconvencional: É o nivel da  autonomía. Escóllense os  principios 

racionalmente  e considéranse mais importantes que as normas establecidas. 

 

Kolberg afirmaba que o paso do nivel convencional ao postconvencional no se 

daba ao mesmo tempo en todos os individuos e, aínda que ía ligado ao grao de 

desenvolvemento psicolóxico, non todos os individuos alcanzaban o estadio 

final.  

 

 

ACTIVIDADE: Dilema 

 

Luís é un alumno de 1º da ESO. Hoxe como outros días nos que hai un exame 

difícil, quere quedar na casa estudiante, aínda que non está enfermo. Para iso 

pide á súa nai que lle firme un xustificante a fin de que o profesor lle faga o 

exame outro día. Deste xeito terá mais tempo para estudiar e ademais saberá que 

tipo de preguntas caeron no exame. Ate o de agora a súa nai, por protexelo e 

porque quere que saque o curso, sempre xustificou as súas faltas. Nesta ocasión 

o profesor chama á casa e avisa á nai das consecuencias de que Luis non asista 

ás clases sen xustificación e que o poñerá nese caso en coñecemento dos 

servizos sociais. A nai decátase de que Luís está convertendo isto nun costume e 

pregúntase se non está prexudicando ao compañeiros e ao propio Luís. Debería a 

nai de Luis firmar o xustificante ou non?  Xustifica a resposta 

 

 ACTIVIDADE: Dilema 

Nunha saída entre amigos, o noivo dunha amiga conta cousas íntimas desta e, 

ademáis explica que non a quere, pero vai casar con ela porque ten moitos cartos 

e asegura que será a partir dese momento un bo marido. A moza que está 

embarazada está preparando a boda e invita as súas amigas poñéndoas ao tanto 

da súa situación.  Deberían as amigas, que coñecen os sentimentos do noivo 
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poner ao tanto á súa amiga e impedir a boda, aínda que iso signifique romper a 

súa amizade?  

 ACTIVIDADE: Dilema 

En Europa vive unha muller que padece un tipo especial de cancro e vai morrer 

pronto. Existe un medicamento que os médicos pensan que a pode salvar. Unha 

forma de radio que un farmacéutico da mesma cidade acaba de descubrir. A 

droga é cara, pero o farmacéutico está cobrando dez veces o que lle costou 

facela. El pagou 200 dólares polo radio e está cobrando 2000 por unha pequena 

dose do medicamento. O esposo da muller enferma, Heinz, acude a todo o 

mundo que coñece para pedir prestados os cartos, pero só pode reunir uns 1000 

que é a metade do que costa. Dille ao farmacéutico que a súa esposa está 

morrendo e pídelle que lle venda o medicamento máis barato ou lle deixe pagar 

máis tarde. O farmacéutico dille: “No, decido eu o que vale”. Heinz está 

desesperado e pensa en atracar o establecemento para roubar a medicina para a 

súa muller. 

¿Debe Heinz roubar la medicina? ¿Por qué si ou por qué non? Se a relación 

entre Heinz e a súa muller variara, ¿debería roubar igualmente? ¿Está en contra 

da lei que Heinz roube. ¿É malo moralmente? ¿Por qué? ¿Por qué se debe 

respectar la lei? ¿Qué ocurrería se a acción de Heinz se convertera nun hábito de 

todo o mundo? 

Para valorar en que nivel se sitúa a túa resposta ten en conta o seguinte 

esquema: 

A resposta baséase en: s

i 

n

o 

1. O

 que se espera que faga unha persoa no seu papel de 

Nai/amiga/esposo... (1 punto) 

  

2. O

 castigo que nos espera por facelo (1 punto) 

  

3. O

 que esperamos que outros fagan por nós (1 puntos) 

  

4. A

s normas que están determinadas para estes casos (2 puntos) 

  

5. O

 benestar de todos os involucrados e da sociedade no seu 

conxunto(2 puntos)  

  

6. A

s normas e valores morais que definen a nosa sociedade (3 puntos) 

  

7. O  
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s principios de Ben, Verdade que teñen en conta a Humanidade en 

xeral (4 puntos) 

 

Para estar no nivel postconvencional tes que ter  puntuado no apartado 6 ou no 

sete e superar os 8 puntos.  

Para estar no nivel convencional tes que ter puntuado no apartado 4, 5, ou 6 e 

superar 6 

Os demais casos pertencen ao nivel preconvencional. Debes revisar a túa 

argumentación.  

 

A clave do desenvolvemento moral está na autonomía na toma de decisións. 

Podemos dicir que, se as nosas decisións están condicionadas polo que outros 

queren que fagamos, polo medo aos outros ou á sociedade, o ben pola esperanza 

nun premio que non está nas nosas mans, senón nas doutro, somo en certa 

medida dependentes de instancias externas a nós e non actuamos como seres 

autónomos e, xa que logo, persoas morais libres. Non é que cando actuamos 

tomando como base o que a sociedade agarda de nós ou o medo ao castigo, por 

exemplo, nos esteamos a actuar moralmente, pero non estamos actúando 

autónomamente, e xa que logo non estamos actuando eticamente.  

 

Os valores morais, poden ser valores sociais, aceptados a través dos procesos de 

socialización, sen reflexionar sobre eles e sen poñelos en cuestión, ou poden ser 

valores éticos ou persoais, aceptados ou construídos a través dun proceso de 

evaluación racional, postos a proba e asumidos autónomamente. O temo 

“moral” provén do latín “mores” que significa “costume”, mentres que o termo 

“ética”, provén do grego “ethos” que significa carácter. Así a moral  fai 

referencia a aqueles valores que asumimos por costume, mentres que o termo 

ética, alude á construcción dos nosos propios valores e, xa que logo, da nosa 

forma de actuar ou carácter.  

 

A autonomía moral ou ética require dunha capacidade de razoamento abstracta 

e ben exercitada que nos permita entender as opcións que temos, avalialas á luz 

dos nosos principios e actuar en consecuencia. Así é fundamental o binomio 

“intelixencia e vontade” para exercer unha acción ética.  

 

ACTIVIDADE: 

 

Elabora un listado de “valores” ou formas de actuar que consideras que deben 

rexer a túa conduta moral. Sitúaos nunha xerarquía de xeito que na parte 

superior figuren os que nunca, baixo ningunha circunstancia transgrederías, e 

despois sitúa os demáis tomando como referencia o seu grao de importancia. 

Elabora unha presentación na que se mostre esa xerarquía con exemplos visuais 

da mesma 
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Realiza o test do cocodrílo  e redacta un comentario no blog sobre a túa 

resposta. http://analizame.com/test_cocodrilo.php 

 

PERO ENTÓN, CÓMO SEI CANDO ESTOU ACTUANDO BEN?  

Como vimos, as decisións que tomamos diante dunha elección poden ser de 

diferentes tipos. Poden ser decisións impulsivas e/ ou instintivas, por exemplo 

cando fuximos diante dun perigo porque nos produce un ataque de pánico. 

Tamén poden ser eleccións motivadas, razoadas ou pensadas, nestes casos 

valoramos as distintas opcións e eliximos a que nos parece que é a mellor  para 

resolver a situación.  Ao longo da nova vida, segundo imos medrando, 

adquirimos unha maior habilidade para valorar unha situación e elixir.  

Valores e eleccións sempre van xuntos. Para poder elixir precisamos saber cal é 

a mellor opción, é dicir cal é a opción que mellor se axusta a que nos queremos, 

ao que valoramos. Elixir é tamén clarificar os nosos valores na vida e, xa que 

logo definirnos como seres humanos, como o que queremos ser. Iso, ninguén 

pode dicircho, é unha tarefa persoal e ineludible, a verdadeira tarefa do ser 

humano: a ética.  

Agora ben, a filosofía moral, tamén chamada ética (en sentido xeral) tentou 

ocuparse de guiar a reflexión dos seres humanos, de xeito que lle fora máis 

doado enfrontarse a esa reflexión persoal e as súas eleccións. Algunhas das 

cuestións que preocuparon sempre á filosofía no terreo da moral foron: en que 

consiste o ben?, por que dicimos que unha acción é correcta ou boa?, por que 

estamos obrigados a cumprir certas normas morais?, hai normas ou principios 

universais?, en que consiste a felicidade? , é mais importante o deber ou o ben?  

Porén, ao contrario que a moral, a filosofía moral non formula  xuízos, senón 

que reflexiona sobre as posibles eleccións, comparándoas, someténdoas a crítica 

e preservando aquelas que se demostran axeitadas. A reflexión ética é unha 

reflexión sobre a moralidade que pretende dar razóns  de todo canto ten que ver 

coa moral: condutas, actitudes, valores, normas, código, o ben e o mal, o xusto e 

o inxusto, a felicidade, as virtudes, a conciencia, o deber.... A tarefa da ética, ou 

filosofía moral,  é diferente da tarefa da moral. O filósofo non é un moralista, 

pois non crea moral, non nos di o que debemos facer, senón que reflexiona sobre 

os valores e fins que perseguen as morais xa existentes.  

http://analizame.com/test_cocodrilo.php
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Pero iso non significa que todos os valores e normas poidan xustificarse 

igualmente. Afirmar que os valores sempre dependen da sociedade e o momento 

no que se vive é que non existen valores universais, denomínase “relativismo 

moral”. 

O relativismo moral baséase en dúas premisas: 

1. Os valores morais son sempre froito dunha sociedade e están suxeitos 

polo tanto ao acordo entre os seus compoñentes ou a imposición do 

máis forte. 

2. As leis dos deuses son ditadas por estes de forma totalmente irracional e 

os humanos estamos suxeitos a elas. 

Así os seres humanos debemos atender a dúas leis diferentes e amiudo 

contraditorias, así a proposta relativista é actuar de xeito diferente en contextos 

diferentes, aceptando que non hai ningún “valor” que poida se imposto 

universalmente. Contra esta idea pódese argumentar que a “lei natural” está 

impresa en todos os seres humanos, polo feito de selo e que ningunha lei 

convencional podería transgredila. 

Unha das reflexións mais antigas que se coñecen sobre este tema provén da 

Grecia Clásica. Na traxedia grega “Antigona” esta se enfronta á lei dictada polo 

rei porque cre que á lei natural ou relixiosa está por riba desta.  

ACTIVIDADE: ver fragmento de vídeo
9
  

Antigona Siglo XXI 

(teatro) 

Año: 2012 

Duración: 98 min. 

País: España 

Director: Emilio del 

Valle 

Teatro: Plaza del 

Matadero. Madrid. 

 

 

Versión actualizada da 

traxedia de Antígona. A 

Antígona de Sófocles revela a 

súa vixencia. O enfrontamento 

entre un home poderoso e 

unha muller nova que reclama 

o seu dereito a ser escoitada 

como muller e ser humano.  

 

Cuestionario: 

1. Como xustifica Antígona a desobediencia ao Rei.  
                                                             
9 http://www.youtube.com/watch?v=Hxqyiy4zsBs 



33 
 

2. Cómo argumenta o fillo do Rey en defensa de Antígona? Por qué rexeita o 

Rei ese argumento? 

3. Antígona confésase culpable de desobediencia a lei? Por qué o fai? Sería 

mellor que o negara? 

4. Unha vez apresada é condenada con arranxo á lei, e se non tiveran collido 

a Antígona como cualificarías a súa acción moralmente? Xustifica a 

resposta. 

 ACTIVIDADE DE INVESTIGACIÓN 

Investiga sobre os Sofistas e Sócrates. Elabora unha presentación que 

integre as teses fundamentais das dúas correntes e as definicións de 

“relativismo” e “obxectivismo” moral. Ademais debe integrar tamén os 

principais sofistas e os datos xerais da biografía de Sócrates e as súas teses 

filosóficas.  

Ten en conta o uso das imaxes e introduce as fontes das mesmas e a 

bibliografía xeral ao final. 

 

ACTIVIDADE:  

A continuación popomos a lectura dun texto sofista no que poderás ver algunhas 

relacións co tema de Antigona que acabamos de ver. Despois poderás ollar un 

fragmento da película de Rosellini, Socrátes, na que o filósofo discute coa súa 

particular ironía sobre a posibilidade de que unha cousa poda ser fermosa e fea á 

vez, ou piadosa e impía á vez. 

 

 “A xustiza [dikaios˝ne] consiste en non transgredir os preceptos legais da 

cidade da que un é cidadán. Así pois, un home practicará a xustiza con notable 

proveito propio si obedece ás leis cando ten testemuñas, mentres que se se atopa 

só e sen testemuñas ten que cumprir as leis da natureza. En efecto, os preceptos 

legais son impostos; os da natureza obrigatorios. Os legais son produto dun 

pacto social,non innatos; os da natureza son innatos, non produto dun pacto. De 

xeito que quen conculca as disposicións legais, mentres pase inadvertido a quen 

estableceu o pacto vese libre de ignomina y de castigo; se non pasa inadvertido, 

non”. Antifone. Fragmentos y discursos. Intr., trad. y notas de J. Redondo 

Sánchez. Rev.: E. Sánchez y E. Jiménez. Editorial Gredos. Madrid. 
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Ver fragmento de vídeo
10

 

 

 

Narra con detalle os últimos 

días de Sócrates, incluíndo o 

xuízo e a súa execución. 

Amosa ao filósofo na ágora 

discutindo e os 

acontecementos políticos que 

o levaron a ser xulgado por 

impiedade.  

 

Compara a posición de Sócrates con respecto aos valores que expresa no vídeo, 

respecto ao texto de Antífone. Pensas que Socrátes está de acordo con Antífone? 

Xustifica a resposta. 

 

Na historia da filosofía moral, ou ética, pódense distinguir dúas grandes  

perspectivas, que teñen que ver coa orientación que propoñen para a reflexión 

ética.  

 

A perspectiva teleolóxica (do grego telos = fin), afirma que a función da 

moralidade é a busca da felicidade e, por iso, a ética debe tentar dilucidar en que 

consiste a felicidade e cal sería o mellor camiño para acadala.  As éticas 

teleolóxica, tamén chamadas éticas materiais, consideran que os temas como o 

deber ou o fundamento das normas  son temas secundarios e subordinados ao 

establecemento de que é o ben para o ser humano e a clarificación dos valores. 

Entre estas éticas están: o eudemonismo, o hedonismo e o utilitarismo. 

 

A perspectiva deontolóxica (do grego deón = deber)  toman como punto de 

partida a imposibilidade dunha definición universal de felicidade e reflexionan 

fundamentalmente sobre cal é a forma correcta de actuar, sobre o fundamento 

racional das normas e sobre o concepto de deber. Denomínanse tamén éticas 

formais porque basean a xustificación das normas morais na súa forma e non no 

seu contido. 

                                                             

10
 http://www.youtube.com/watch?v=DHgyVyj1G7I 
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ACTIVIDADE: TEXTO 

 

De entre os proxectos que crea a intelixencia, dous sorprenden pola súa 

universal insistencia e a súa  vaguidade. Refírome ao proxecto de ser feliz e ao 

proxecto de alcanzar a perfección. (…). 

 A idea de felicidade é un descomunal e inesgotable esquema de busca, unha 

ilusión que retrocede segundo avanzamos, unha fermosa argucia da intelixencia 

para manternos en voo. É un lugar común que a afirmación de que todos os 

homes queren ser felices, e que todos fan o que fan con vistas á felicidade, que 

se converte así nun proxecto imprescindíbel. Asombra que unha idea tan baleira 

tivese unha vida tan longa porque, como di Séneca, quen debera de sabelo, pois 

escribiu un tratado sobre o tema, o certo é que todos os homes queren ser felices, 

<<máis o difícil é saber o que fai feliz a vida>>. (…) 

   O segundo proxecto baleiro co que se seduce ao home dende lonxe é a idea de 

perfección. Na vida cotiá todas as tarefas poden realizarse ben ou mal, e todos os 

seres están suxeitos a esta avaliación, pois todos actúan. Recoñecemos ao bo 

cabalo pola súa velocidade, resistencia, docilidade e xenio. Distinguimos o bo 

zapateiro polo seu modo de aproveitar o coiro. O bo xogador de baloncesto ten 

que ter axilidade, astucia, sentido da anticipación e habilidade para encestar. O 

bo xuíz ten que ser equitativo. Para os antigos persas, o bo guerreiro tiña que 

saber disparar frechas e non mentir. Cada oficio, cada estado, cada actividade 

ten a súa perfección correspondente. ¿Non podería ser que a vida do home tivese 

a súa correspondente perfección? ¿Non haberá un xeito bo de ser home? Ao 

longo da historia os homes teñen pensado que así era, aínda que non se teñen 

posto de acordo no que era.(…) 

   A moral ou os moralistas teñen separado estes dous magnos proxectos, 

dándolle prioridade a un ou outro. Deste xeito, a filosofía moral viuse enfrontada 

a dous problemas distintos: ¿Que teño que facer para ser feliz? ¿Que teño que 

facer para actuar correctamente? Parece que a conciencia moral quedou rachada 

para sempre e que non é posible unha solución única. Ou unha cousa ou a outra. 

Ou procuro a felicidade ou cumpro co meu deber.    J. A. Marina: Etica para 

náufragos  pax. 30-31 

 

1. Test de lectura 

A felicidade e a perfección son proxectos 

 Da ética 

 Da intelixencia 

 Das emocións 

A felicidade é  

 O que perseguen todas as persoas 

 Unha ilusión que nos reconforta 

 Un esquema que non podemos completar 
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Os seres humanos están suxeitos a xuízo moral porque: 

 Son bos ou malos por natureza 

 Todos actúan 

 Son felices 

Existe una boa forma de ser “bo home” porque 

 Todos saben cal é a forma de selo 

 Todos saben que existe esa forma 

 Todos buscan esa forma de ser “bo home” 

 

2. Describe unha situación na  que, o que farías para te procurares pracer 

sexa contrario ao que farías seguindo o teu deber. Describe outra en que 

ambas as dúas  coincidan. 

 

ESCOITEMOS AOS SABIOS 

Como todos perseguimos a felicidade, temos que pensar na forma mais eficaz de 

conseguilo. Nesa busca da felicidade pódemos atopar a moitos pensadores que 

desde as orixes da nosa civilización tentaron reflexionar sobre a mellor forma de 

conseguila. 

ACTIVIDADE: TEXTO 

Xa que todo coñecemento e toda elección tenden a algún ben, retomemos o 

asunto e digamos cal é aquel ao que tende a política e cal é o ben supremo de 

todos os que se poden facer. Sobre o seu nome case todo o mundo está de 

acordo, pois tanto o común da xente como os distinguidos dinlle felicidade e 

sosteñen que vivir ben e obrar ben é a mesma cousa ca ser feliz. Pero en cambio 

discuten sobre qué é a felicidade e non o explican da mesma maneira o común 

da xente e os sabios, pois uns consideran que é algunha das cousas visibles e 

manifestas, como pracer, riqueza e dignidades, e outros outra cousa e mesmo 

unha única persoa pode ter opinións diferentes. Cre que a felicidade é a saúde, se 

está enfermo, e a riqueza, se é pobre. Os que recoñecen a súa propia ignorancia, 

admiran aos que din algo grande e que está por riba deles. Pero algúns cren que 

ademais de toda esta abundancia de bens, hai outro que existe de seu e que é a 

causa de que todos aqueles sexan bens. Tal vez é inútil examinar polo miúdo 

todas as opinións e abonda con ter en conta as máis salientables e as que parecen 

ter algunha razón. Aristóteles,Ética a Nicómaco libro I-1094a1–

1094b11/1095a14–1095b13 Tradución de Teresa Amado Rodríguez (USC) 

Cuestionario: 
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1. Discutide en pequeno grupo que vos faría verdadeiramente felices. 

Seguramente haberá desacordo, pero deberedes tentar chegar a unha 

solución común para todos. Propoñede un obxecto (material ou abstracto) 

no que todos esteades de acordo en que traerá a felicidade e dade unha 

definición da mesma, seguindo  o esquema: 

A felicidade é un ...... (estado, condición, concepto....) que consiste 

en........(obter, ser, perseguir....) o ...... (pracer, coñecemento, saúde, 

benestar económico....) e produce...... 

2. Poderíamos chegar a coñecer como conseguir a felicidade a través das 

opinións dos demais? Xustifica a túa resposta.  

3. Pensa  nalgunha forma “universal” de ser feliz? Descríbea coas túas 

palabras. 

 

ACTIVIDADE: IMAXES 

Elixe entre as imaxes seguintes a que creas que representa mellor a idea da 

felicidade e explica por qué. 

11 12
 

 

                                                             
11

 https://www.flickr.com/photos/tehzeta/ 
12 https://www.flickr.com/photos/cotidad/ 
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13

 
14

 

15

16
 

Fai ti unha fotografía ou un debuxo  ou búscaa co buscador de imaxes creative 

commons (http://search.creativecommons.org/?lang=es) , que represente a túa 

idea da felicidade. 

 

                                                             
13 https://www.flickr.com/photos/koronas/ 
14

 https://www.flickr.com/photos/xavitalleda/ 
15

 https://www.flickr.com/photos/srgblog/ 
16 https://www.flickr.com/photos/maong/ 

http://search.creativecommons.org/?lang=es
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O pensador máis representativo da época grega en filosofía moral é Aristóteles 

(384-322 a. de C.). O sistema  moral de Aristóteles chámase Eudemonismo.  

Aristóteles sostén que todos os seres humanos están de acordo en chamar 

felicidade á finalidade última de todos os actos humanos, ao ben supremo, pero 

que é difícil describila. Por iso hai moita opinións ao respecto. Uns afirman que 

se atopa na saúde, nos honores ou no pracer, outros atópana no coñecemento. A 

felicidade é un estado das persoas, unha emoción que sentimos cando 

conseguimos o fin último da vida humana. Para Aristóteles a riqueza ou o 

pracer, entre outros, non son mais que bens externos que non perseguimos por si 

mesmos, senón coma medios para acadar a felicidade. Ben certo que Aristóteles 

afirma que sen certos bens materiais é moi difícil acadar a felicidade (saúde, o 

necesario para vivir ben, intelixencia....), pero a ningún destes ben garante por si 

só que consigamos a felicidade.  

Para Aristóteles a felicidade humana ten a súa fonte na autorrealización das 

persoas que só se pode conseguir a través da virtude. 

ACTIVIDADE: TEXTO 

Primeiramente hai que observar que estas cousas de natural se destrúen por 

exceso ou por defecto, tal como vemos que ocorre co vigor e a saúde (cómpre 

utilizar exemplos claros para aclarar os escuros): O exceso ou a escaseza de 

exercicio destrúen o vigor e, igualmente, a comida e a bebida de máis ou de 

menos perxudica a saúde, mentres que en cantidade moderada prodúcea, 

increméntaa e consérvaa. Así ocorre tamén coa moderación a virilidade e as 

demais virtudes. O que fuxe de todo, ten medo e non atura nada vólvese 

covarde, o que nada teme e se bota a todo, afoutado, o que goza de todos os 

praceres e non se arreda de ningún, intemperante, e o que fuxe de todos, como 

os rústicos, un insensible. Polo tanto, a moderación e a virilidade destrúense por 

exceso e por defecto e consérvanse coa moderación. Aristóteles,Ética a 

Nicómaco libro I-1095a14–1095b13 Tradución de Teresa Amado Rodríguez 

(USC) 

Cuestionario: 

1. En que consiste a virtude segundo o texto? 

2. Fai unha lista de virtudes que debería ter un bo estudante e sinala o seu 

exceso e o seu defecto.  

3. Como conseguimos a virtude? 
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Segundo Aristóteles, existen  dous  tipos de virtudes:  

• Virtudes Prácticas,  que  dirixen  os  aspectos non racionais  do  home 

(desexos, apetitos, etc), como a  temperanza.  

• Virtudes intelectuais que  dirixen a Razón, como a  intelixencia, a 

sabedoría e a prudencia. 

      Aristóteles consideraba as virtudes intelectuais as máis importantes para 

darnos a felicidade. 

ACTIVIDADE: TEXTO 

 Xa que existen dúas clases de virtude, a dianoéticae e a ética. A dianoética 

xorde e medra principalmente pola aprendizaxe e por iso precisa de experiencia 

e de tempo. En cambio a ética xorde do costume, por iso o seu nome varía un 

pouco do de “costume”. Deste feito resulta evidente que ningunha das virtudes 

éticas se da en nós por natureza, pois nada do que existe por natureza cambia por 

costume. Así, por exemplo, a pedra, que por natureza vai cara abaixo, no se 

afaría a ir cara arriba por máis que se intentase meterlle o costume tirándoa 

moitas veces cara arriba, ni o lume se afaría a ir cara abaixo, nin ningunha outra 

cousa que é de certa natureza podería afacerse a ter outra distinta. Así é que non 

se producen por natureza nin contra a natureza, senón porque temos de noso 

aptitude para recibilas e perfeccionalas mediante o costume. Ademais, de todo o 

que está na nosa natureza, primeiro acadamos as capacidades e logo 

desenvolvemos as actividades (isto é evidente no tocante ós sentidos; non 

adquirimos os sentidos por ver moitas veces ou oír moitas veces, senón o 

contrario: usámolos porque os temos, non os temos porque os usamos). En 

cambio, as virtudes adquirímolas porque antes as exercitamos, como ocorre coas 

demais artes. Pois o que hai que facer despois de aprendelo, apréndemolo 

facéndoo. Por exemplo, facémonos construtores construíndo e citaristas tocando 

a cítara. Así, tamén, practicando a xustiza facémonos xustos, moderados 

practicando a moderación e fortes practicando a fortaleza. Proba disto é o que 

sucede nas cidades. Os lexisladores fan bos ós cidadáns aprendéndolle certos 

costumes, e isa é a vontade de todo lexislador; os que non o fan ben equivócanse 

e niso se distingue un bo réxime dun mal réxime. Ademais as mesmas causas e 

os mesmos medios producen e destrúen toda virtude, igual que na arte, pois 

tocando a cítara xorden os bos e os malos citaristas, e da mesma maneira os 

construtores e todos os demais, pois se constrúen ben serán bos construtores e se 

constrúen mal serán malos. De non ser así, non faría ningunha falta o mestre, 
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senón que todos serían de nacemento bos ou malos. Coas virtudes ocorre o 

mesmo: As actuacións nas relacións cos demais é o que fai que uns sexan xustos 

e outros inxustos; as actuacións nos perigos afacéndonos a ter medo ou a ser 

valentes fai a uns valentes e a outros covardes. E así é tamén cos apetitos e coa 

ira: Uns víranse moderados e afables e outros intemperantes e irascibles, uns por 

comportarse así nesas materias, os outros por comportarse doutra forma. Nunha 

palabra, os modos de ser nacen de actuacións semellantes.  

De aí que sexa preciso practicar certas accións, pois os modos de ser dependen 

das diferenzas entre elas. A diferenza de adquirir un modo de ser así ou doutra 

maneira desde a xuventude non é pouca, senón moitísima, ou mellor dito, total. 

Aristóteles,Ética a Nicómaco libro I-1094a1–1094b11/1095a14 Traducción de 

Teresa Amado Rodríguez (USC)  

Cuestionario: 

1. Pon un exemplo de virtude dianoética e outro de virtude ética 

2. En que sentido non son naturais as virtudes éticas? Propón un exemplo 

3. Por qué afirma Aristóteles que esta educación ética é fundamental na 

xuventude? 

4. Busca na prensa un exemplo da afirmación de Aristóteles respecto da 

obriga dos gobernantes: “Os lexisladores fan bos ós cidadáns 

aprendéndolle certos costumes, e isa é a vontade de todo lexislador; os 

que non o fan ben equivócanse e niso se distingue un bo réxime dun mal 

réxime”    

Aristóteles chama “ethos” a esa segunda natureza que o ser humano crea por si 

mesmo. A través dos “hábitos” fíxase unha conduta que vai formado ao ser 

humano ao longo da súa existencia. É, xa que logo, un costume adquirido e unha 

segunda natureza que é requisito imprescindible para vivir en sociedade, pois 

esta require regras para regular o comportamento instintivo e impulsivo, 

permitindo a convivencia.   

 

O Hedonismo é a outra gran proposta da antigüidade clásica. Fronte ao 

Eudemonismo no considera que a busca da felicidade teña que ver, en absoluto, 

coa vida en comunidade, senón que é unha tarefa individual e que non ten que 

ser, de xeito algún dificultosa.  Para o hedonismo o fin último, aquilo que non 

buscamos por outra cousa é o pracer. Esta filosofía establece como obxectivo da 

vida o pracer dos sentidos.  
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Epicuro (341 a. C. - 270 a. C.) é o moralista máis destacado da corrente 

hedonista. Afirma que o  home debe procurar satisfacer os seus desexos e 

eliminar aqueles que non poidan satisfacerse.  

Os praceres e sufrimentos son consecuencia da realización ou impedimento dos 

desexos. Epicuro distingue tres clases de desexos: 

1. Naturais e necesarios: comer, beber, manter o corpo san, comunicarnos, 

aprender… Son fáciles de satisfacer. 

2. Naturais non necesarios: o desexo sexual, de novidades….  Será necesario 

dominalos, pero ademais non son imprescindibles para a felicidade.  

3. Nin naturais, nin necesarios: desexo de riquezas, de honores e fama….  

 A realización destes desexos implica a súa satisfacción e, xa que logo un pracer. 

Segundo a natureza dese pracer, Epicuro distingue entre: 

1. Praceres do corpo: relacionados coa estrutura física do ser humano. 

2. Pracer da alma, que son máis duradeiros e permiten moitas veces eliminar 

ou atenuar as dores do corpo.  

Pero Epicuro non propón buscar o pracer sen máis, senón que afirma que 

debemos usar a razón para examinar de forma coidadosa e tranquila o beneficio 

ou dano que podemos obter das nosas paixóns e acción. Trátase segundo 

Epicuro de ser intelixentes na busca do pracer e evitando a dor, na medida do 

posible. Non é intelixente elixir sempre o pracer e rexeitar sempre a dor, senón 

que debemos aceptar dores cando diso se segan praceres maiores. Así antes de 

actuar haberá que sopesar coidadosamente o pracer o a dor que se seguirá e 

establecer unha relación pracer-dor axeitada.  

ACTIVIDADE: REFLEXIÓN 

Representa gráficamente nun diagrama cartesiano que amose a evolución no 

tempo e a intesidade do pracer tres placeres: 1)Durmir  cando tes moito sono, 

2)ler un libro interesante recomendado polo profesor, 3)unha reunión de amigos. 

Segundo o gráfico cal é o pracer de maior calidade.  
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No eixo das x, representaremos o paso do tempo e no das y a intensidade de cero 

ate 7. 

Despois representa graficamente 3 dores: 1) o malestar dun pesadelo, 2) o 

desgusto de unha mala nota por non ler o libro e 3) a dor de perder un amigo. 

 

Agora, en relación ás gráficas toma unha decisión respecto á seguinte cuestión:  

Os amigos chaman para unha reunión e ti tes moito sono: deberías quedar na 

casa a durmir  e despois ler o libro, ou saír con eles? 



44 
 

ACTIVIDADE: Vídeo
17

 

 

1. Elabora un resumo da información que sobre Epicuro ofrece o vídeo. 

 

Como consecuencia do cálculo de pracer-dor, o hedonismo remata por 

recomendar os praceres puros ou da alma. Os praceres máis valiosos son os 

puros, ou aqueles que non están mesturados con dor, pero estes nunca están 

relacionado co corpo, senón coa alma. Epicuro non afirma que haxa que 

renunciar aos praceres corporais, pero si ordenalos e administralos para poder 

ser felices. Manter a moderación respecto dos praceres corporais, eliminando 

aqueles que non son necesarios permitirá  ter un estado de sosego ( Epicuro 

chamáballe ataraxia). Este estado permitirá que nos ocupemos de aquilo que é 

imprescindible para ser feliz. Segundo Epicuro esto é:   

1. A liberdade para poder facer o que un queira e non o que manden outros, 

esta é a esencia do ser humano. 

2. A amizade para compartir a vida con outros, pois o ser humano é un ser 

social que non pode vivir só. 

3. Bo xuízo para poder elixir correctamente. Se o facemos a felicidade será 

posible. 

                                                             
17

 http://www.youtube.com/watch?v=j4bX6B27t5E 
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A falta de liberdade impedirá a felicidade, pois se non somos libre non podemos 

elixir o mellor , ni satisfacer os nosos desexos máis elementais, Esa falta de 

liberdade pode ser allea a nós, pero, en ocasións, outras cousas nos impiden a 

felicidade porque nubran o noso bo xuízo no momento de elixir. Entre esas 

cousas está o “medo á morte” e o “medo aos deuses”. Ambas crenzas están 

relacionadas con unha limitación da liberdade polo medo que nos impide elixir 

libremente. Se temos medo á morte, non desfrutaremos da vida e a dor superará 

o pracer. A xuízo de Epicuro, ese medo a morte pode ser superado ao decatarnos 

de que a morte non debe preocuparnos, pois nunca nos atoparemos con ela: 

 

“A morte en nada nos pertence, pois mentres vivimos non chegou e cando 

chegou xa non vivimos” 

 

 

Na época contemporánea a figura mais relevante dentro do hedonismo é o 

filósofo francés Michel Onfray que basa a súa filosofía en darlle mais 

importancia ao ser que ao ter. Iso supón desfrutar do pracer de existir e das 

pequenas cousas da vida como: escoitar, observar e apostar polas paixóns.  

ACTIVIDADE: Produción 

Elabora unha presentación dixital ou en formato posteo sobre o filósofo Michel 

Onfray: Biografía, Obra, Teoría filosófica, Textos relevantes. Non esquezas 

incluir a bibliografía ou webgrafía na túa presentación. 

  

A terceira das éticas de fines, mais importante é o Utilitarismo. Proposto por 

primeira vez por J. Bentham e cuxo principal reprsentante é Jhon Stuart Mill, o 

utilitarismo defende a busca da felicidade a través do pracer, pero sabe tamén 

que esta non é posible en soidade, pois o ser humano é fundamentalmente un ser 

social. Así que aínda que o pracer é a meta do ser humano, este pracer, en 

ocasión, depende dos demais e o dos outros, ás veces, depende das miñas 

accións. Por suposto que todos axudamos aos demais cando esperamos recibir 

algo a cambio. Por exemplo, doulle unha esmola ao mendigo que está no 

aparcadoiro para evitar que me raie o coche, ou lavo o coche da miña nai para 

que me deixe ir nel de excursión cos amigos.  Pero neste caso só estamos sendo 

altruístas superficialmente, en realidade somos egoístas porque só estamos 

procurando o noso pracer, só que en diferido.  
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Porque deberíamos ser altruístas e non egoístas? Porque deberíamos facer 

cousas polos demais sen agardar nada a cambio? E, iso fainos mais felices. Esta 

é a pregunta que se propoñen respostar os utilitaristas. 

Por suposto que a vida humana é posible se vivimos en sociedade e, canto mais 

feliz sexa a sociedade no seu conxunto máis felicidade individual haberá. Así os 

utilitaristas manteñen que a chave da felicidade está en procurar a felicidade 

para o maior número de persoas posible. Así o principio utilitarista podería 

formularse como: actúa de forma que trates de conseguir a maior felicidade 

para o maior número de persoas afectadas pola túa decisión. 

ACTIVIDADE: Valoración 

Representa cunha táboa de dobre entrada a puntuación en cada caso de 

pracer/dor para cada unha das persoas afectadas pola situación:  

 Situación 1 

Denise é unha pasaxeira nun tren no que o maquinista acaba de gritar que os 

freos non funcionan e, posteriormente desmaiase do susto. Enfronte á vía hai 5 

persoas. A veira da vía e tan empinada que non poderán sair da vía a tempo. A 

vía conectase cunha  vía lateral que vai cara a dereita, e Denise pode facer que o 

tren vaia cara a vía alternativa. Desgraciadamente hai unha persoa na vía da 

dereita.  Denise pode desviar o tren, matando a unha persoa; ou pode deixar o  

tren no mesmo camiño deixando que os 5 morran.  

 

afectados Pracer (escala 1-10) Dor (escala 1-10 

 Acción 1 Acción 2 Acción 1 Acción 2 

Denise 0  10  

Persoa 1 via dereita     

Persoa 1 via principal     

Persoa 1 via principal     

Persoa 1 via principal     

Persoa 1 via principal     

Persoa 1 via principal     

total     

Estaría permitido moralmente  que Denise desvíe o tren de  vía?   

Si      Non  (sinale cun x a súa resposta) e explica a decisión tendo en conta 

os datos da táboa. 
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Situación 2 

Frank está nunha ponte peonil sobre a vía do tren. Coñece os trens e dáse conta 

de que o que ven cara a ponte está fora de control. Debaixo del, na vía, hai 5 

persoas; as veiras da vía son tan empinadas que non poderán saír da vía a tempo. 

Frank sabe que a única forma  de parar o tren é botar algo moi pesado no seu 

camiño. Pero, a única cousa  suficientemente pesada que Frank pode utilizar é 

un home groso que leva unha mochila e que tamén  está mirando ao tren desde a 

ponte. Frank pode empurrar ao home á vía do tren, matándoo; a outra 

posibilidade é non facer nada e deixar que as 5 persoas morran. 

 

afectados Pracer (escala 1-10) Dor (escala 1-10 

 Acción 1 Acción 2 Acción 1 Acción 2 

Denise 0  10  

Home groso     

Persoa 1 via principal     

Persoa 1 via principal     

Persoa 1 via principal     

Persoa 1 via principal     

Persoa 1 via principal     

total     

Estaría permitido moralmente  que Frank empurre á persoa sobre a vía?   

No caso de que as decisións sexan diferentes en ambas situación, explica cal é o 

factor que marca a diferencia.  

Semella que o primeiro caso é mais doado de resolver a través dun cálculo de 

cantidades de dor/pracer, pero no segundo temos que pensar sobre os límites das 

miñas accións sobre os demais e o as consecuencias que tería transgredir certos 

límites para a paz social e a felicidade xeral. En xeral o Utilitarismo recoñece 

limitacións no alcance do noso razoamento, xa que non podemos saber todas as 

consecuencias dunha acción. En calquera caso ao tomar unha decisión 

deberíamos ter en conta que calquera elección sobre accións, institucións, 

normas... ten que terminarse finalmente pola bondade do estado social que 

produza e non só polo beneficio inmediato para os actores afectados.   

ACTIVIDADE: Produción 
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Elabora unha presentación dixital ou en formato póster que poña de 

manifesto as relacións e diferenzas entre Eudemonismo, Hedonismo e 

Utilitarismo. Recorda as regras xerais sobre fontes e bibliografía. 
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PROPOSTAS OPCIONAIS DE TRABALLO 

 

ORGANIZACIÓN DUNHA CAMPAÑAS PRO VALORES ÉTICOS: 

Realizar os materiais necesarios para unha exposición (guías, carteis)  sobre a 

necesidade dos valores éticos na sociedade actual, amosando situacións de 

precariedade ética e as súas posibles solucións. Producir un decálogo de normas 

éticas necesarias nun Centro Escolar. Facer a publicidade da exposición e 

producila no centro escolar.  

TRABALLO DE INVESTIGACIÓN: A ESCRAVITUDE HOXE 

¿SERÍA POSIBLE? 

Traballo de recompilación na rede na procura de ofertas de traballo precarias, 

discriminatorias e vexatorias e o seu grao de aceptación social . Realización 

dunha enquisa para recoller o grao de conformidade/disconformidade con este 

tipo de prácticas.  

Logo pode realizarse unha presentación do modelo de traballo imperante na 

nosa sociedade e en que medida é un ben de consumo 

TRABALLO DE INVESTIGACIÓN: OS VALORES HOXE 

Recompilación e análise dos valores presentes na publicidade impresa ou 

audiovisual. Recomendamos un tratamento separado de ambos ámbitos. Facer 

unha clasificación de valores  en función do ámbito ao que se refiran: estéticos, 

relixiosos, éticos... E ofrecer unha radiografía dos valores sociais en xeral.  

Logo pode realizarse unha enquisa breve sobre a xerarquía de valores no entorno 

e ver as coincidencias e similitudes.  

TRABALLO DE INVESTIGACIÓN: A EVOLUCIÓN DO 

CARÁCTER MORAL? 

Realizar un traballo de investigación a través de enquisas a adultos e nenos 

propondo o mesmo dilema moral e aplicando a escala de Kholberg averiguar o 

alcanze deste desenvolvemento.  
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Realizar unha presentación dos resultados tendo en conta: idade, sexo, nivel de 

estudos. 

Sería interesante tamén establecer unha relación de parentesco entre adulto e 

nenos e valorar os resultados tendo en conta o factor educativo familiar. 

 


