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1. QUE É UN VALOR? 

 

Imaxinemos unha situación que afecta a dous adolescentes, un mozo e unha moza. 

Coñecéronse no instituto, a onde el chegou ese mesmo curso. Pronto sentiron que entre 

eles xurdía algo especial. Pero a familia del garda un segredo e por esa razón os pais lle 

piden que evite comprometerse nunha relación afectiva. El –imos chamalo Berto- 

coñece e mesmo comparte as razóns que levaron aos seus pais a manter ese segredo, un 

segredo que os obriga a levar unha vida semiclandestina. Pero non acaba de atopar 

xusto que, como consecuencia, teña que renunciar a vivir a súa propia experiencia 

amorosa coa chica –chamémola Ana- pola que se sente atraído. 

 

Esta situación (que a tomamos da película Running on Empty, Sidney Lumet 1988) 

exemplifica o que se denomina un conflito de valores. Por unha parte, está o 

sentimento amoroso, que é sen dúbida unha inclinación que adoita ter unha importante 

influencia na decisión das persoas. Por outra, a fidelidade á propia familia, que é tamén 

un factor moi importante que pesa á hora de decidir facer ou deixar de facer algo. 

Diremos, logo, que tanto o amor como a familia constitúen valores e que Berto se ve 



obrigado a escoller entre os dous: se é consecuente co seu sentimento amoroso verase 

obrigado a distanciarse inevitablemente da súa familia; se decide ser fiel a esta, terá que 

abandonar á moza que ama, probablemente para sempre. 

 

Na vida as persoas vémonos obrigadas constantemente a resolver dilemas coma estes 

(máis frecuentemente dun carácter moito menos radical e dramático). Isto significa que 

as cousas valiosas (os valores) que nos empurran a actuar entran con frecuencia en 

contradición e temos que optar, ou por unha ou pola outra. Isto é o que se chama un 

dilema: hai dilema cando estamos obrigados a escoller entre polo menos dúas opcións. 

 

Desde logo, en moitas outras ocasións os valores non adoptan a forma de dilemas. Só 

nalgunha ocasión a escolla amorosa entra en conflito coa familia. Outras, a familia non 

supón ningún atranco para esa escolla e o mozo e a moza poderán facer compatible o 

seu vínculo amoroso co vínculo familiar. Na mesma película da que tomamos o 

exemplo, os pais de Ana non amosan ningunha oposición aos seus amores. E mesmo os 

pais de Berto non é que se opoñan senón que son circunstancias alleas á súa vontade as 

que impoñen a obriga de elixir. O certo é que, sexa polo que sexa, o evidente é que ao 

longo da vida se nos presentan valores compatibles e outros incompatibles. 

 

Cando se produce a incompatibilidade, como decidir por cal dos dous (ou máis, porque 

non sempre os dilemas se reducen a unha opción simple entre dous) optar? Decidir 

significará neste caso establecer unha xerarquía, é dicir, determinar a cal dos valores en 

xogo concedemos unha maior importancia (é dicir, un maior valor). No noso exemplo, 

se Berto opta polo amor, sacrifica á familia; se por esta, a aquel. 

 

Que farías ti? 

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 

 

Se, para responder a esta pregunta, ti non reclamases máis datos complementarios, isto 

quererá dicir que na túa xerarquía de valores ou ben o amor ocupa un lugar moi por 

enriba da familia, ou ao revés, é a familia o principal. 

 

Pero é máis probable que reclames algunha información máis. Por exemplo: 

- canto tempo leva Berto saíndo con Ana? 

- cal é a natureza da atracción por ela (a beleza, a posición social e económica, a 

intelixencia, a complementariedade das súas personalidades... ou quizais unha 

paixón incontrolable, iso que adoita chamarse “amor romántico”)? 

 

Ou tamén: 

- en que consiste ese “segredo” que forza aos pais de Berto a vivir na 

clandestinidade (poderían ser, por exemplo, uns delincuentes que se dedican a 

roubar bancos)? 

- como é a relación de Berto con eles (son uns pais que se preocupan pola 

educación e o futuro do seu fillo, uns pais cariñosos, ou uns pais autoritarios que 

impoñen as súas decisións sen admitir o máis mínimo diálogo)? 

 

Segundo como sexa a resposta a estas preguntas, a solución ao dilema poderá variar. 

Así, alguén poderá razoar deste xeito: as paixóns románticas na adolescencia adoitan ser 

pouco duradeiras, polo tanto non se deberían colocar por riba da familia. Ou ben: uns 



pais delincuentes non poden esixir que o seu fillo teña que compartir a súa vida fóra da 

lei sacrificando a súa vida amorosa. 

 

 Propoñemos agora o visionado da película (íntegra ou dunhas secuencias 

seleccionadas) para que vos poidades facer unha idea máis completa da 

situación. (De non ser posible ese visionado, o cuestionario traballarase 

exclusivamente a partir da sinopse da película que se recolle na ficha. 

 

FICHA TÉCNICA 

 

Título: Running on Empty (título do filme en España: Un lugar en ninguna parte) 

Director: Sidney Lumet 

Guión: Naomi Foner 

Produción: USA 1988 

Intérpretes: River Phoenix, Christine Lahti. Judd Hirsch, Martha Plimpton 

SINOPSE:  

 

 

CUESTIONARIO 

(A responder tralo visionado da película) 

 

1. Cales son os principais valores que guían a conduta do mozo protagonista da 

película? 

2. Os que moven a conduta da moza  parécenche semellantes ou diferentes? 

3. Ademais da contradición entre amor e familia, aparecen tamén tensións e mesmo 

abertas contradicións entre outros valores. Sinala cales. 

4. Como resolve o mozo protagonista os dilemas? 

5. Cal é o papel que xoga a moza (se xoga algún) na resolución dos dilemas por 

parte do mozo? 

6. Hai algún dilema específico ao que se enfronta a moza, diferente dos que ten que 

enfrontar o mozo? 

7. Trata de situarte no lugar dos mozos protagonistas. Cal sería o teu 

comportamento? Farías coma eles? Actuarías doutro xeito? Explica as razóns 

que che levarían a actuar dun ou doutro xeito. 

 

Ata aquí temos usado a palabra “valor” sen chegar a definila. Damos por suposto que a 

estas alturas ti xa te terás feito unha idea suficientemente clara do significado desa 

palabra e, polo tanto, deberías estar en condicións de definila por ti mesmo ou mesma. 

 

Escribe aquí a túa definición: 

 

VALOR é ..................................................................................................................... ....... 

 

Con todo, a palabra “valor” designa un concepto que ten ocasionado máis dun problema 

tanto a filósofos como sociólogos. Estes son algúns dos principais deses problemas: 

 

 O valor ten que ver con propiedades reais das cousas ou accións que 

consideramos valiosas ou só responden a ideas que os seres humanos 

proxectamos sobre esas cousas? 



 Se os valores son só proxeccións ideais dos seres humanos, están dotados de 

algunha “obxectividade” (isto é, de valor por si mesmos) ou son só “suxeitivos” 

(dependen de cada suxeito e, polo tanto, o que é valioso para un pode non selo 

en absoluto para outro)? 

 

 A dificultade (ou mesmo imposibilidade) de definir “valor” 

 

 “Cando falamos do valor referímonos a fenómenos tan patentes como a 

bondade da Nai Teresa de Calcuta, a excelencia de Sócrates, a beleza dunha 

paisaxe ou un poema, a gracia infinita dunha bailarina ou dunha bandada de 

paxaros que xoga e revoa. 

(...) A bondade –dise.- é indefinible. Todo intento de “explicar” un valor a 

quen non o aprecia por si mesmo presupón, por ser un empeño absurdo, o 

descoñecemento da natureza do valor. (Cabe, iso si, educar o gusto, o padal 

ou a sensibilidade moral das persoas; mais esta educación limítase a crear as 

condicións propicias para o contacto coa bondade, contacto que endexamais 

reempraza).” 

Leonardo Rodríguez: Deber y valor. Tecnos 1992. Páx. 119 

 Os valores morais son, logo, todos aqueles que se identifican coa idea de 

valioso (áxios) en tanto que valioso para a moral, é dicir, en tanto que non 

serven para aprobar ou desaprobar un determinado tipo de conduta que se 

supón só coaccionada pola vontade de quen a leva a cabo. Non é condicional 

para a existencia dun valor moral que este se corresponda co que un grupo 

ou unha sociedade considere valioso: abonda con que a idea de valioso se 

presente cunha esixencia de universalidade. 

Norbert Bilbeny: Humana dignidad. Tecnos, 1990. Páx. 74. 

 

 Reflexiona sobre o contido destes textos. 

 Estás de acordo co que din os seus autores? 

 Paréceche que defenden opinións compatibles entre si ou incompatibles?  

 Cres que o que din modifica algo o que tendes argumentado, ti e os teus 

compañeiros, anteriormente? 

 

II. EN QUE CONSISTE SER BO / SER BOA? 

 

Continuaremos analizando os conflitos do filme Running on empty, agora tratando de 

contrastar a natureza diferente dos valores en conflito. Salientaremos tres novos (antes, 

lembrade, centrámonos no amor e na familia). 

 

1. Berto amosa ter unhas extraordinarias capacidades como intérprete de piano. 

Nun determinado momento da película descubriremos que foi a súa propia nai 

quen cultivou esas capacidades. Para seguir desenvolvéndoas e así poder acceder 

a unha carreira de pianista é indispensable que continúe estudos superiores de 

piano nunha universidade. Pero daquela deberá abandonar a vida clandestina da 

súa familia e xa que logo separarse dela. 

Berto terá que decidir: que é máis valioso para el, a súa futura carreira como 

pianista ou continuar ao lado de seus pais. 

 



2. Os pais de Berto son militantes pacifistas que se opuxeron á guerra do Vietnam e 

á sociedade capitalista predominante nos Estados Unidos. Un atentado contra 

unha fábrica de armas, que accidentalmente provocou graves lesións a unha 

persoa, é a razón pola que viven perseguidos, con identidades falsas e obrigados 

a cambiaren constantemente de domicilio. Tanto o pai como a nai consideran 

que as súas ideas (o pacifismo e o anticapitalismo) son xustas e que a loita por 

esas ideas debe continuar porque no fundamental a inxustiza da sociedade 

estadounidense non ten cambiado. Pero asáltanlle as dúbidas de se teñen dereito 

a arrastrar aos seus fillos (ademais de Berto, teñen outro fillo máis pequeno) á 

vida clandestina á que eles están condenados. 

Os pais de Berto deberán decidir: forzan ao seu fillo Berto a continuar con eles 

ou piden aos pais dela (que son persoas de ideas políticas moi diferentes e moi 

ben situados economicamente) que o recollan para que poida seguir os seus 

estudos universitarios. 

 

3. Ana síntese moi atraída por Berto pero este manifesta unha conduta que ela 

atopa pouco clara. Parece que en efecto el tamén se sinte atraído por ela pero, se 

é así, por que se resiste a compartir con ela tantas cousas?, por que se nega a 

expresar o seu afecto con máis claridade?, por que parece evitala cando ela quere 

dar un paso máis nas súas relacións? 

 

Ana deberá decidir: ou forza máis as cousas para conseguir que Berto se aclare 

definitivamente, correndo o risco de que esa presión provoque o seu rexeite e a 

fin de toda relación afectiva, ou se afasta del dado que ela non admite unha 

relación que non sexa a amorosa. 

 

No primeiro dilema temos de novo por unha parte a familia pero, pola outra, xa non o 

amor, senón o futuro profesional de Berto. Agora ben, o peso que conceda a ese futuro 

pode estar baseado en valores moi distintos. Un pode ser a convicción de que cadaquén 

ten que construír a súa propia vida, procurando darlle sentido mediante a elección dunha 

actividade coa que manterse satisfactoriamente sen depender da axuda dos pais nin de 

ningunha outra persoa. Outro o compromiso cunha actividade estética (artística) sen a 

cal algunhas persoas consideran que a súa vida non estaría plenamente conseguida. 

Outro, simplemente gañar cartos para vivir desafogadamente. Outro, en fin, acadar a 

fama, recibir o aplauso e a admiración das xentes. 

 

Estes valores responden a dimensións diferentes. Ao primeiro podemos chamalo o valor 

da autonomía persoal, característico da vida moderna pero que no pasado non só non 

se tiña en consideración (non era valioso) senón que en moitas das chamadas 

sociedades tradicionais tería sido visto como inconveniente. Esta concepción propia 

das sociedades tradicionais non ten desaparecido de todo, por iso aínda hoxe moitas 

familias (pais e nais) consideran que os intereses familiares (a familia si é un dos 

valores centrais na cultura tradicional) poden e deben impoñerse por riba dos desexos de 

autonomía e independencia persoal dos fillos. De feito, cabe preguntarse ata que punto 

os pais de Berto, que teñen adoptado ideas progresistas (pouco tradicionais), non se 

comportan como pais tradicionais limitando a capacidade do seu fillo para decidir por si 

mesmo e seguir o seu propio camiño na vida. 

 

 O peso da tradición nos xuízos valorativos 



 “... o humanismo moral sostén que a única diferenza que se debe defender 

non é a das distintas culturas empeñadas en manter as súas tradicións, senón 

as diferenzas entre os individuos que xustamente son abafadas polas 

diferenzas culturais, polos costumes consagrados, os preconceptos, os tabús, 

as supersticións, a separación de clases, de sexo, de idade, de raza, de 

nacionalidade, de relixión. (... ...) 

A falacia lóxica do relativismo cultural consiste en deducir a validez moral 

de todo costume ou tradición polo simple feito de seren aprobados por 

determinada cultura, é dicir, polo simple feito de existir; subordínase, deste 

xeito, a ética ao poder constituído,  ou polo menos ao éxito. A falacia 

consiste en pasar do ser ao deber ser, do feito fáctico ao xuízo normativo, 

falacia que xa tiña sido denunciada por David Hume ...” 

Juan José Sebreli: El asedio a la modernidad. Crítica del relativismo 

cultural. Ariel 1992. Páxs. 70 – 71. 

 

O segundo chamarémolo valor estético. Como diciamos antes, hai persoas que dedican 

as súas vidas a unha actividade artística ata o punto de considerar, por así dicir, que esa 

é a máis alta función á que poden aspirar e á que se entregan en corpo e alma. Adoitan 

ser un grupo minoritario (os artistas) dentro do conxunto da poboación aínda que iso 

non quere dicir que o resto das persoas (quen non son artistas) carezan ou desprecen os 

valores estéticos. De feito os primeiros só poderán converter a súa vocación artística 

nunha actividade profesional na medida en que a sociedade demande e valore os seus 

traballos. 

 

Ao terceiro chamarémolo valor económico. Non é contraditorio (incompatible) cos 

dous anteriores pero nalgún caso pode entrar en tensións con eles. Así, un artista pode 

considerar que interpretando, por exemplo, unha determinada música, a que el considera 

a de maior excelencia estética, vai conseguir menos cartos que dedicándose a outra máis 

comercial. Nese caso terá que decidir que sitúa por riba, a esixencia estética ou o 

resultado económico. 

 

Algo semellante ocorre co valor da fama, que tampouco é necesariamente incompatible 

cos anteriores. Pero a procura de fama rápida e de éxito económico con non pouca 

frecuencia arrastran a certos artistas a traizoar os seus propios e máis esixentes valores 

estéticos. De feito, aínda que ese é un tema que só aparece marxinalmente no filme, nós 

poderiamos preguntarnos ata que punto se Berto, no canto de seguir unha modalidade 

musical tan difícil e de éxito incerto como é a de concertista de piano de música clásica, 

non chegaría a acceder á riqueza e á fama por unha vía moito menos dura e máis rápida 

optando por dedicarse á música pop ou rock. Mais, de facelo, seguiría a ser fiel á súa 

elección de vida persoal e aos seus ideais estéticos? 

 

Porén, ten sentido dicir que, ao optar por un ou por outro dos valores, Berto acabará 

sendo mellor ou peor persoa? Pénsao ben e logo escribe a túa resposta, razoándoa, aquí 

abaixo (ten en conta o que se che pide: se Berto sería mellor, no sentido de “máis boa 

persoa”, procurando só o que el considera autonomamente a máis alta creación estética 

mentres que, facendo concesións aos cartos ou á fama, sería “peor persoa”, ou se, pola 

contra, esas serían decisións que non o fan nin mellor nin peor persoa): 

 

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 



 

Cando nos preguntamos se alguén é unha boa persoa o que entra en xogo é un tipo de 

valor que é o que aquí estamos a tratar da maneira máis central: o valor moral. É en 

base a este tipo de valor que dicimos que alguén é “bo” ou “malo”. Porén non parece 

que teña algún sentido dicir que un gran pianista, por selo, sexa mellor persoa (alguén 

moralmente mellor) ca un condutor de autobús ou o operario dunha fábrica. Nin o ten 

tampouco considerar a un gran pianista moralmente superior a outro inferior en 

habilidade musical. Isto quere dicir que normalmente distinguimos sen dificultade entre 

os valores morais (ou éticos) e os estéticos. Aceptamos perfectamente que un individuo 

pode ser un extraordinario artista e con todo unha mala persoa e viceversa. 

 

Sendo así, diremos logo que os conflitos de valores que ata aquí vimos analizando en 

relación coa cuestión 1 carecen de dimensión moral? Non de todo. En primeiro lugar, ao 

valor da autonomía persoal modernamente si lle concedemos un valor moral (non era 

así nas sociedades tradicionais, tal e como antes adiantamos). Isto significa que nos 

parece reprobable moralmente que se actúe limitando ata afogar a capacidade das 

persoas para decidiren por si mesmas. Por iso nas sociedades modernas non se admite o 

vello exercicio practicamente absoluto da autoridade dos pais, que podían (como aínda 

hoxe en día acontece en certos países e culturas) decidir con quen tiñan que casar os 

fillos, sen contar coa vontade destes, que profesión deberían adoptar, se podían estudar 

ou non (algo que habitualmente se prohibía ás fillas), etc. Pero tamén significa que 

existe a esixencia moral de que todas as persoas, ao se incorporaren á vida adulta, se 

responsabilicen das súas propias vidas, isto é, que sexan autónomas. 

 

Isto dános unha nova perspectiva para analizar os conflitos aos que se enfronta Berto 

mais tamén para avaliar a conduta de seus pais. Respecto disto último, serías quen de 

dicir se os valores en conflito na segunda situación teñen ou non un carácter moral? 

Argumenta debidamente a túa resposta. 

 

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 

 

Quédanos aínda unha terceira situación por analizar. Como definirías os valores en 

conflito aos que se enfronta Ana? Cres que teñen un carácter moral? Argumenta 

debidamente a túa resposta. 

............................................................................................................................................ 

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 

 

Agora xa deberías estar en disposición de analizar todos os conflitos vistos ata aquí 

desde unha perspectiva estritamente moral ou ética. Cal cres que debería ter sido o 

comportamento de cada un dos suxeitos involucrados (Berto, Ana, o pai, a nai) para que 

as súas respectivas condutas puidesen ser consideradas moralmente irreprochables? 

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 

 

Queda aínda unha pregunta clave por formular: é preciso considerar sempre a dimensión 

ético moral por riba de calquera outra? Isto obriga a responder ás seguintes preguntas: 

 



- É aceptable nalgunha ocasión colocar os valores estéticos por riba dos morais? 

(por exemplo, roubando para así poder seguir a miña carreira artística)? 

- Éo pór os valores económicos por riba dos morais? 

- Ou os da fama? 

 

E aínda: 

 

- Hai valores que garden maior proximidade cos ético morais ca outros? 

 

A partir de isto último quixéramos que te preguntases polos valores da familia e do 

amor que vimos no primeiro apartado. Telos considerados valores de carácter moral? 

Por que? 

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 

 

Finalmente, unha reflexión especial sobre o conflito amoroso tal e como o vive Ana. 

Consideras que hai nel un dilema moral ou de outro tipo? Cres que a decisión sobre 

manter relacións sexuais é vivida por Ana e Berto como un dilema moral ou de outro 

tipo? Cal é a túa opinión ao respecto? 

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 

 

 

 

 

III. O QUE É BO PARA MIN SE CADRA NON É BO PARA O MEU VECIÑO 

 

Pero, que é exactamente iso ao chamamos ser moralmente bo?, cal a propiedade que 

consideramos fai que de alguén poidamos dicir que é unha boa persoa? Non é algo que 

teña doada resposta malia ser evidente que practicamente todos sabemos o que 

queremos dicir cando dicimos que este ou esta é “mala” ou “boa persoa”. 

 

Para comezar, os valores morais comparten as mesmas dificultades que xa vimos 

presentan os valores en xeral cando intentamos definilos. Despois de canto fomos 

vendo, podemos dicir que os “valores” designan algo que proporcionan algún tipo de 

“ben”, por iso os consideramos “valiosos”. Porén hai bens, como nomeadamente os 

económicos, que non presentan grandes problemas de interpretación: cantos máis cartos 

(ou riquezas) reunimos máis bens económicos temos e xa que logo maior é o valor 

económico amoreado. 

 

O ben da fama xa non resulta tan inequívoco. Non é igual a sona que obtén un científico 

por descubrir unha nova substancia con poderes medicinais que a que pode chegar a 

acadar Berto pola súa habelencia como pianista. En primeiro lugar, habería que dicir 

que a primeira se funda nunha obxectividade que cabe discutir á segunda. En efecto, 

existen protocolos moi estritos por medio dos cales a comunidade científica pon a proba 

a validez dun descubrimento científico de xeito tal que dificilmente un investigador é 

recoñecido por esa comunidade se os seus traballos non teñen un valor real (téñense 

dado casos de fraudes, isto é, de científicos que fixeron pasar por valiosos traballos que 

non o eran mediante algún tipo de trampa, pero obviamente perderon toda a súa boa 

sona en canto a fraude foi descuberta). 



 

En certo xeito poderiamos dicir que tamén na “gran música” (para diferenciala da 

música comercial) existen protocolos comparables pero é evidente que non teñen 

idéntica obxectividade. Así, o dominio técnico dun pianista, o que lle permite interpretar 

con precisión unha determinada partitura, é algo obxectivo. Pero é común escoitar dicir 

de este ou aquel  intérprete que técnicamente son irreprochables pero que lles falta 

“algo”. Ese “algo”, dise, é o que distingue aos pianistas “xeniais”, os que merecen 

acadar a máxima sona, dos simplemente bos e mesmo dos vulgares. Mais como reducir 

ese “algo” a unha medida obxectiva? Aí xa non hai ningún protocolo preciso que nos 

axude. 

 

E que dicir dos que son recoñecidos como “famosos” sen que sexa posible explicar en 

que se funda a súa fama para alén do feito indubidable de que en efecto son moi 

coñecidos porque saen na televisión e en certas revistas con moita frecuencia? Hai quen 

di que este é un fenómeno exclusivo da nosa época que por iso mesmo ten desenvolvido 

un tipo de valor asociado á fama que nunca antes se tiña dado. No pasado a “fama” era 

o mesmo que tamén se denominaba a “honra” e aínda que había una honra ou fama 

vinculada a valores tradicionais que agora consideramos discutibles, cando non 

simplemente reprobables (por exemplo, a “limpeza de sangue” ou a “liñaxe”, o ter 

nacido de pais “ben casados”, etc), outros tiñan que ver con méritos que unha persoa 

adquirira por actos que a sociedade recoñecía  e en consecuencia valoraba (xestas 

militares, boa xestión política, innovacións nos eidos educativos ou culturais, etc). 

 

[Lembrar de novo nun recadro a distinción “obxectivo” / “suxeitivo”??? .... A cuestión 

da “honra” e a “fama” nas sociedades tradicionais non sería mellor desenvolvelo 

mediante algún exercicio práctico p. ex. a partir de textos... un diálogo dunha comedia 

de Ruiz de Alarcón?, recollendo quizais a crise da sociedade aristocrática, a honra 

asociada ao mérito e non ao sangue ...? ... Buscar algún texto –película, fragmento 

televisivo, youtube? para ilustrar e provocar un debate sobre o “famoseo” televisivo... 

Outra actividade podería ser algún xogo de recoñecer figuras “famosas” contraposto a 

unha clasificación en que terían que xerarquizar os valores que segundo eles deberían 

merecer mellor atención, son eles os que coinciden cos famosos recoñecidos...???] 

 

Mais parece, en todo caso, que o valor do ben moral ten un carácter moi diferente. Non 

remite a propiedades físicas que se poidan amorear coma o diñeiro. Tampouco a 

habilidades técnicas identificables como no caso dos valores estéticos. Nin precisan do 

recoñecemento dos demais como a fama moderna. Respecto disto último mesmo hai 

enfoques morais que vén contraditorio a procura da fama e o comportamento moral: se 

alguén se comportase “ben” só co obxectivo de recibir o aplauso das xentes, diriamos 

que non é unha boa persoa porque o ben moral é algo desinteresado, que cómpre 

buscalo por si mesmo non para conseguir a través del outra cousa, sexa a fama ou o 

diñeiro. 

 

[Isto podería ilustrarse tamén con casos prácticos en forma de dilemas que o alumnado 

debería resolver discriminando cal sería unha solución estritamente ético moral, e cal 

non ...?] 

 

Pero hai aínda un problema engadido con respecto a dilucidar a natureza do valor moral 

(un problema que, por certo, tamén comparte o valor estético, cando o consideramos 

alén da simple dimensión técnica). Falamos do feito evidente de que non todos temos a 



mesma opinión sobre o que está ben e o que está mal. Desde o punto de vista empírico 

(isto é, do que se pode comprobar mediante a observación sensorial directa ou indirecta) 

sabemos que condutas que en certos países e culturas son consideradas moralmente 

aceptables ou loables, noutros e noutras poden ser moralmente indiferentes ou mesmo 

rexeitables. 

 

[Isto podería ilustrarse mediante unha serie de imaxes seleccionadas de, p. ex., unha 

tribo amazónica ou calquera outra en que toda unha familia está espida; outra dunha 

familia islámica coas mulleres tapadas cun burka, outra dunha familia occidental 

convencional ... e semellantes, a partir das cales o alumnado tería que identificar que 

valores contraditorios aparecen ... ] 

 

Así que é indiscutible que, desde o punto de vista histórico e sociocultural, os valores 

morais non foron nin son idénticos. Diremos logo que o relativismo moral é un feito. 

Mesmo no interior dunha cultura aparecen tamén discrepancias morais. Pensa no 

choque entre os pais de Berto e os seus avós maternos na película: é obvio que non 

pensan igual sobre cal é a conduta moralmente mellor para enfrontárense ás inxustizas 

sociais e ás guerras promovidas polo goberno dos Estados Unidos, probablemente 

tampouco non comparten a idea do que é unha sociedade e unha guerra xustas (se é que 

para uns pacifistas resulta sequera ter sentido falar de “guerra xusta”). 

 

Tamén ti, na túa propia vida ordinaria, seguro que podes atopar exemplos de persoas (ou 

condutas) das que ti dirías que son “boas”, que sabes que non todos consideran da 

mesma maneira. Trata de recoller algún deses exemplos: 

............................................................................................................................................ 

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 

 

Se finalmente tivésemos que chegar á conclusión de que é imposible establecer ningún 

tipo de acordo sobre bens morais aceptables para a totalidade dos seres humanos senón 

que o que é bo para min non ten por que selo para o meu veciño, daquela deberiamos 

aceptar un tipo de relativismo extremo que denominamos individualismo moral. 

 

O contrario do relativismo chámase universalismo que consiste na posición de quen 

pensan que, malia a indiscutible evidencia (como temos visto) das diferentes ideas sobre 

o que está ben e o que está mal, hai un fondo de coincidencia en toda a humanidade que 

permite recoñecer, xa sexa un determinado número de bens, xa algún tipo de principio 

ou criterio, que todo ser humano polo feito de selo non pode senón compartir. Decátate 

de que agora xa non falamos de feitos, do que efectivamente é (neste sentido, o que 

chamamos o punto de vista empírico, reiteramos que o relativismo é indiscutible), senón 

do que debe ser. 

 

Para amosarche máis claramente a diferenza da dimensión dos feitos (o que é, o 

empírico) respecto da dimensión moral (o que debe ser, o que chamaremos a dimensión 

ou punto de vista normativo) pensa na seguinte cuestión, por desgraza, de renovada 

actualidade nas sociedades democráticas (tamén nas autocráticas, aínda que nestas a 

censura dos poderosos evita a súa difusión) que che presentamos en forma dun 

hipotético debate televisivo entre dous “expertos”: 

 



EXPERTO A.- É un feito que a corrupción ten acadado niveis ata o de agora 

descoñecidos, afectando a practicamente todos os círculos de poder: políticos de todos 

os partidos con responsabilidades de poder na administración do Estado, autonómica e 

municipal; empresarios, banqueiros, sindicalistas...  

 

EXPERTO B.- Estou de acordo en que ese é un lamentable pero innegable feito aínda 

que non sei ata que punto se pode asegurar que se trata de algo novo e non de algo que 

tamén teña ocorrido no pasado. 

 

EXPERTO A.- Pois máis ao meu favor. Porque sendo certo que todos rouban e todos 

corrompen ou son corrompidos, coido que vai sendo hora de que nos decatemos de que 

é inútil loitar contra algo que todos fan. É máis, se tantos se comportan así haberá que 

recoñecer que iso non pode estar mal. O que todo o mundo fai non pode ser malo e en 

consecuencia ilegal. 

 

EXPERTO B.- Non acabo de entender onde queres chegar... 

 

EXPERTO A.- Moi sinxelo: que, no canto de continuar empeñados en combater sen 

éxito a corrupción, o que debemos facer é legalizala. Problema resolto! 

 

EXPERTO B.- Perdoa pero iso que dis é unha barbaridade. Sería o mesmo ca dicir que, 

posto que os seres humanos non teñen deixado de roubar e matar desde Caín e Abel, 

habería que aceptar que o roubo e o asasinato están ben e non mal. 

 

EXPERTO A.- O que eu digo é que nun país de ladróns o roubo deixaría de ser 

perseguido. 

 

EXPERTO B.- Non tal senón que mesmo nun país de ladróns terían que habilitar 

normas para non roubárense entre eles. Mesmo os piratas do Caribe non se roubaban os 

uns aos outros! 

 

EXPERTO A.- Pero non consideraban que fose malo roubar. 

 

EXPERTO B.- Si, cando eles eran as vítimas do roubo. Ti confundes o egoísmo coa 

moralidade. 

 

EXPERTO A.- E que eu non estou moi seguro de que exista esa moralidade de que ti 

falas pero en cambio si teño moi claro que o egoísmo é o único principio que move aos 

seres humanos a facer o que fan. É inútil intentar que as persoas actúen contra iso e 

ademais sería antidemocrático. A democracia significa que todos os cidadáns teñen 

dereito a procurar os seus intereses e satisfacer os seus desexos sen que o Estado decida 

por eles. 

 

EXPERTO B.- Aínda que fose certo iso que dis do egoísmo, que é ben discutible 

porque hoxe sabemos que, ademais de inclinacións egoístas, na natureza humana hai 

tamén outras altruístas e solidarias, o que quedaría por demostrar é que ese egoísmo 

teña que ser contraditorio coa aceptación de normas de condutas comúns a todos, é 

dicir, que non fose mellor para todos cumpriren a lei no canto de transgredila. 

 

EXPERTO A.- O que eu digo é que as leis non poden ir contra os feitos. 



 

EXPERTO B.- Pois eu digo que legalizar as condutas impropias non as troca en boas. 

 

[Este debate podería incluírse en forma de viñetas ou mesmo quizais mediante unha 

simple gravación de vídeo] 

 

 Continúa ti o debate. Quen cres que é relativista, quen universalista? Por que? 

Con quen te identificas? 

  

  

IV. ABONDA CON CUMPRIR AS LEIS PARA SERMOS BOS? 

 

No debate co que finalizabamos o punto anterior vimos como os dous “expertos” 

acababan pasando desde o ámbito da moralidade (o que está ben) ao da legalidade (o 

que é legal). Mais cres ti que un e o outro son o mesmo, isto é, que se unha persoa 

cumpre as leis xa por iso é boa e, ao contrario, que se non o fai é mala? Quero que 

comeces dando unha resposta xeral a esta cuestión antes de confrontarte con algúns 

casos concretos en que a poñeremos a proba. 

 

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 

 

Vexamos agora unha situación tirada da película que ata aquí fomos tomando como 

materia de análise. Sabemos que os pais de Berto cometeron un grave delito e por iso 

son obxecto de persecución legal. Cres que por iso debemos aceptar que son unhas 

“malas persoas” desde o punto de vista moral? Son mellores persoas os avós maternos 

que renunciaron a manifestárense contra a política belicista do goberno dos Estados 

Unidos? Para poder emitir un xuízo máis fundamentado, suxerimos que procures 

información complementaria sobre a guerra do Vietnam e os movementos pacifistas dos 

anos 60. 

 

[Aquí habería que incluír algúns sitio web ... quizais algún texto, imaxes??] 

 

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 

 

 

Tomemos agora dúas secuencias dun filme diferente, onde se recolle o interrogatorio e o 

xuízo dunha estudante universitaria que, durante o réxime nazi, formou parte dunha 

organización clandestina que se opuxo a el (a Rosa Branca). Cres que neste caso 

incumprir as leis podería estar máis xustificado, dado que o goberno non era 

democrático senón ditatorial? 

 

FICHA TÉCNICA 

 

Título: Sophie Schöll (título do filme en España:  La Rosa Blanca...?) 

Director:  

Guión: 

Produción: Alemaña (?) 

Intérpretes: 



 

 

Estados Unidos é considerado un dos países que dispón desde máis antigo, e de xeito 

continuado, dun réxime democrático. Pola contra, o III Reich, que gobernou en 

Alemaña desde 1933 ata a conclusión da 2ª Guerra Mundial en 1945, está considerado 

un dos sistemas políticos máis inhumanos (totalitario, racista, belicista, xenocida) de 

cantos houbo na historia. 

 

[incluír definicións destes termos ou simplemente unha chamada a que o alumnado as 

procure nun dicionario...?]) 

 

Pero o mesmo podería valer para calquera outro sistema político non democrático como, 

por exemplo, o réxime franquista vixente en España ata 1975. Pensa que moitos dos 

dirixentes políticos e sindicais que ocuparon posicións importantes no Parlamento e 

mesmo no goberno democráticos, baixo o dominio da ditadura de Franco viviran no 

exilio ou na clandestinidade e nalgúns casos pasaron polo cárcere. 

 

[Podería estar ben pór unha galería de retratos de dirixentes políticos da democracia 

para que o alumnado confeccione as súas biografías, vendo quen era afín ao réxime, 

quen estivo no cárcere...?] 

 

O argumento podería, logo, adoptar a seguinte forma: 

 

 Dado que a moralidade se basea na autonomía da persoa, isto é, que só 

consideramos “boa” á persoa que fai o ben decidíndoo libremente, só un réxime 

democrático pode ser considerado unha forma política respectuosa coa 

condición moral dos cidadáns. 

 Un réxime político autocrático (non democrático) é, no mellor dos casos, un 

réxime paternalista. Como ocorre nas familias patriarcais (baseadas no poder 

absoluto do pai), só o pai decide, mentres que tanto a nai como os fillos 

obedecen. Pero nese caso estes (nai e fillos) non poden ser considerados 

responsables dos seus actos (e en consecuencia suxeitos morais) xa que non fan 

o que eles libremente queren e deciden senón aquelo ao que os obriga a 

obediencia debida ao pai. 

 Do mesmo xeito, os cidadáns (ou súbditos) dun réxime autocrático non son 

considerados suxeitos autónomos (e xa que logo morais) senón só individuos sen 

capacidade para decidiren por si mesmos sobre os seus propios actos e a súa 

propia vida. 

 Pero nun réxime democrático, son os propios cidadáns quen escollen libremente 

aos seus representantes que no Parlamento debaterán e aprobarán as leis polas 

que se deberá rexer a vida de todos. 

 En conclusión, podemos dicir que as leis democráticas son o resultado da libre 

decisión da maioría da cidadanía e xa que logo todos os cidadáns están 

obrigados a respectalas. 

 

Estás de acordo con este argumento? Atopas algunha debilidade nel que permita 

modificar a conclusión? 

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 

 



Serve este argumento para deducir del que unha boa persoa necesariamente debe ser 

unha persoa cumpridora das leis aprobadas democraticamente? 

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 

 

E sería igualmente válido dicir que quen cumpre as leis é necesariamente unha boa 

persoa? 

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 

 

Imos revisar esta cuestión á luz de algunhas precisións nas que quizais ti mesmo ou 

algún dos teus compañeiros ou compañeiras xa teredes reparado. 

 

En primeiro lugar, con respecto á non responsabilidade das persoas sometidas a un 

réxime autocrático. Isto ten sido aducido por parte de moitos dos individuos que 

colaboraron con eles para tentaren escapar de posibles responsabilidades penais trala 

caída do réxime, nomeadamente no caso do III Reich hitleriano. Así, cando Adolf 

Eichmann foi xulgado no estado de Israel como un dos principais responsables do 

exterminio dos xudeus nos campos de concentración, defendeuse alegando “obediencia 

debida”: el non faría outra cousa ca cumprir as leis e obedecer ás autoridades do Estado. 

 

[Fragmento do filme Hanna Arendt] 

 

A filósofa alemá e xudía Hanna Arendt usou, de forma célebre e tamén controvertida, a 

expresión “banalidade do mal” para denunciar este tipo de actitude no ensaio que 

dedicou ao xuízo de Eichman. Estas son as palabras coas que Arendt pechaba a primeira 

edición do seu texto nunha revista dos Estados Unidos: 

 

Naqueles instantes [momentos antes de ser executado por aforcamento], 

Eichmann era totalmente dono de si mesmo, máis ca iso, estaba perfectamente 

centrado na súa verdadeira personalidade. Nada pode demostrar de xeito máis 

convincente esta última afirmación cal a grotesca estupidez das súas derradeiras 

palabras. Comezou asentando con énfase que el era un Gottgläubiger, termo 

usual entre os nazis indicativo de que non era cristián e de que non cría na vida 

sobrenatural despois da morte. Logo, proseguiu: “Dentro de moi pouco, 

cabaleiros, volveremos atoparnos. Tal é o destino de todos os homes. Viva 

Alemaña! Viva Arxentina! Viva Austria! Nunca as esquecerei.” Meso antes da 

súa morte, Eichman atopou o cliché propio da oratoria fúnebre. No patíbulo, a 

súa memoria xogoulle unha mala pasada; Eichman sentiuse “estimulado” e 

esquecer que se trataba do seu propio enterro. 

Foi coma se naqueles minutos  resumise a lección que a súa longa carreira de 

maldade nos ten ensinado, a lección da terrible banalidade do mal, diante da cal 

as palabras e o pensamento se sinten impotentes. 

Hanna Arendt: Eichman en Xerusalén. 

 

Cal é a interpretación que ti fas do sentido deste texto? Por que cres que puido provocar 

controversia? 

.............................................................................................................................................

.................................................................................................................................. ........... 

 



Esta é a nosa interpretación: Os grandes crimes do réxime nazi non se terían chegado a 

dar se gran número de alemáns non preferiran mirar para outro lado mentres as 

autoridades os executaban, baixo a escusa de que eles se limitaban a cumprir as leis. O 

mal maior, o máis horrendo crime, o exterminio de millóns de persoas nas cámaras de 

gas, só foi realizado directamente por unhas poucas persoas. Pero foi posible porque a 

maioría dos cidadáns alemáns acataban unhas leis racistas “banalmente” (é dicir, coma 

se a cousa non tivese maior importancia, coma se esas leis fosen igualmente boas ca 

outras). Coma o mesmo Eichman, quen aseguraba que nunca exercera violencia sobre 

ningún xudeu, el limitouse a seleccionar quen debía entrar nos vagóns de tren que 

conducían ata Austwitz e o outros campos de exterminio, e garantir que os horarios das 

viaxes se cumpriran. Actos banais propios dun cidadán respectuoso coas leis... 

 

Admitamos logo que a obriga moral é independente da obriga legal no caso das persoas 

que viven baixo o poder dun Estado autoritario. Nese contexto podemos pensar, como 

Sophie Schöll, que nos debemos máis á nosa conciencia moral que ao imperio da lei. 

[Incluír aquí unha nota sobre o caso extremo da aceptación da condena inxusta por parte 

de Sócrates: é preferible unha lei inxusta ca ausencia de lei... poñelo máis adiante, tendo 

en conta que a lei que condena a Sócrates era unha lei democrática?] Pero, que ocorre se 

vivimos nunha sociedade democrática e, malia todo, as súas leis repugnan á nosa 

conciencia moral? Debemos aceptalas e obedecelas porque son produto do acordo da 

maioría da sociedade? 

 

A finais do século XIX, os Estados Unidos vivían unha situación excepcional: mentres 

que nos Estados do sur a escravitude seguía vixente, nos do norte fora abolida (os 

Estados Unidos están formados por unha federación de Estados e, aínda hoxe, un Estado 

federal pode ter leis distintas das doutro, se ben todas deben ser compatibles cos 

principios constitucionais comúns). Se un escravo fuxía e procuraba refuxio no norte, os 

cidadáns e autoridades dos Estados abolicionistas estaban obrigados a devolvelo aos 

seus lexítimos (segundo as leis escravistas do sur) amos. Nesta situación, moitos 

cidadáns se negaban a cumprir as leis e mesmo chegaron a crear sociedades para axudar 

(ilegalmente) aos escravos fuxitivos. A personalidade máis relevante entre estes 

obxectores da lei que obrigaba a devolver os escravos ao sur foi Henry D. Thoreau. 

 

Baixo un goberno que encarcere a alguén inxustamente, o lugar apropiado para unha 

persoa xusta é tamén o cárcere. E hoxe o sitio axeitado, o único que Massachusetts 

proporciona para os seus espíritos máis libres e menos propicios ao desalento está nas 

súas prisións, onde han ser separados e alienados do Estado, por acción deste, dado 

que eles xa o teñen feito polos seus principios. Alí é onde deberan dar con eles o 

escravo fuxitivo e o prisioneiro mexicano en liberdade condicional, e o indio que veu 

denunciar as inxustizas feitas contra a súa raza; neste terreo de exclusión, pero máis 

libre e honorable, onde o Estado coloca a aqueles que non están con el senón contra el, 

o único hábitat onde, nun Estado escravizador, o home pode vivir con honra. 

 

Coido que deberiamos ser homes primeiro e cidadáns despois. 

 

Son miles quen por opinión se opoñen á escravitude e á guerra e que, con todo, non fan 

nada para lle pór fin; que, estimándose fillos de Washington e de Franklin, seguen 

sentados coas súas mans nos petos e din que non saben que facer, polo que non fan 

nada; quen pospoñen mesmo a cuestión da liberdade á do libre comercio, e que 

tranquilamente se informan dos prezos actuais do mercado xunto coas últimas novas de 



México, despois de comer, e ata poida que rematen por durmir no empeño. Que prezo 

acada hoxe un home honesto e patriota? Dubidan, vacilan, láianse e de cando en vez 

piden; mais non fan nada seriamente e efectivo. Agardarán, coa mellor disposición, a 

que sexan outros quen remedien a maldade para que eles non teñan que seguir 

laiándose da súa existencia. Todo o máis darán o seu voto con descoido e unha 

salutación de adeus ao xusto cando este pase ao seu carón. 

 

É máis desexable cultivar o respecto ao ben ca o respecto á lei. 

 

H. D. Thoreau 

 

 Procura información da situación dos Estados Unidos de América entre os anos 

1830 e 1860, nos que Thoreau desenvolveu o principal das súas actividades de 

desobediencia civil. 

 Le coidadosamente estes textos e indica cales son, na túa opinión, as principais 

ideas que neles se defenden. 

 Relaciona esas ideas coas cuestións que estabamos a tratar, é dicir, a de se unha 

persoa debe pór a obediencia da lei por riba do seu propio concepto do que está 

moralmente ben cando vive nunha sociedade democrática en que as leis son 

aprobadas pola maioría dos cidadáns. 

 Cres que ese punto de vista pode estar xustificado para unha democracia da 

época de Thoreau pero de ningún modo para unha democracia contemporánea? 

Que circunstancias pensas que tamén nos nosos días poderían xustificar a 

desobediencia civil? 

 

A Thoreau atribúese o concepto de desobediencia civil, que posteriormente será 

adoptado por outros líderes sociais como Gandhi (quen lle engadiu, como metodoloxía 

de mobilización cidadá, a resistencia pacífica) e Martin Luther King. Todos eles 

coinciden en que, mesmo no contexto dunha legalidade democrática, a maioría pode 

aprobar leis inxustas e, nese caso, un cidadán non só pode senón que se debe negar a 

cumprilas. É claro, logo, que para Thoreau, Gandhi e Luther King, e para quen 

comparten as súas ideas, a obriga moral está por riba da obriga legal (aínda que cómpre 

advertir que hai importantes matices entre eles e que, de todos, Thoreau foi o máis 

radical á hora de colocar a conciencia persoal por riba da lei). 

 

Estes eran os puntos que xustificaban a desobediencia civil en cada caso: 

 

- No caso de Thoreau: a lexislación que permitía a existencia da escravitude, o 

militarismo e a guerra na metade do século XIX nos Estados Unidos de 

América.  

- No caso de Gandhi: o sometemento da India ao poder colonial do Imperio 

Británico en pleno século XX. 

- No caso de Martin Luther King: a persistencia da segregación racial nos Estados 

sureños dos Estados Unidos nos anos sesenta. 

 

No caso dos pais de Berto, lembra que o principal motivo para opórense ás leis, foi a 

intervención do goberno dos Estados Unidos de América na guerra do Vietnam. 

 

 Cres que é un motivo igualmente xustificado?  



 Cres que o método utilizado para opórense ao que consideraban leis inxustas 

coincide co enfoque da desobediencia civil de Thoreau? 

 E coa resistencia pacífica de Gandhi e Luther King? 

 

Para concluír, reparade de novo no problema ao que nos enfrontamos. Non cabe dúbida 

de que o fundamento da moralidade non coincide co da legalidade. A obriga moral nace, 

como nos indica Thoreau, do interior da nosa conciencia e non precisa da forza da lei 

para que nos sintamos inclinados a facerlle caso. Pero, aínda que Thoreau era 

universalista (a miña conciencia moral non é, no esencial, distinta da de calquera outro 

home ou muller), o certo é que se decataba (ou cando menos iso era o que el cría) de 

que os cidadáns acaban aprobando leis que ían contra eses principios morais universais. 

 

Naturalmente, un non universalista (relativista) explicaríao doutro xeito. Dado que non 

existen leis morais universais e o que considera bo un cidadán pode ser considerado 

malo por outro, as sociedades democráticas vénse obrigadas a consensuar (isto é, 

aprobar mediante acordo) unhas leis comúns co obxecto de evitaren que as 

discrepancias conduzan a continuos conflitos e violencias. O principio democrático da 

maioría establécese xustamente porque os consensos (acordos) unánimes son 

excepcionais. O acordo por maioría evita que os debates se eternicen, obrigando ás 

minorías a aceptaren a decisión maioritaria. 

 

Pero, que ocorre cando a maioría acorda leis que, como temos visto, parecen entrar en 

contradición co que algúns consideran principios básicos da xustiza democrática?: 

 

- A escravitude. 

- A guerra de expansión. 

- O colonialismo. 

- A discriminación racial. 

 

Ou acaso debemos aceptar que todo canto é aprobado maioritariamente, por selo, é 

necesariamente xusto? Neste sentido, cómpre lembrar que Adolf Hitler chegou 

inicialmente ao poder en Alemaña por medios democráticos, sen apenas disimular a súa 

ideoloxía racista e belicista. Iso trocou en moralmente bo e xusto o racismo antisemita e 

a guerra de agresión? 

 

Se dicimos que non, isto nos leva a aceptar, contra o relativismo, que hai algúns 

principios morais que non dependen da eventualidade dun acordo da maioría. Uns 

principios, logo, que terían carácter universal. 

 

Continúa ti este debate e establece as túas propias conclusións: 

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................

...................................................................................................................................... ....... 

 

 

V. A DECLARACIÓN UNIVERSAL DOS DEREITOS HUMANOS. 

 

Recapitulemos. Temos visto que desde o punto de vista empírico (dos feitos) cómpre 

aceptar o relativismo porque é certo que os valores teñen cambiado e que, mesmo hoxe, 



a expresión xurídica dos valores en forma de leis non é idéntica en todos os países. Mais 

non existe ningunha base legal común que toda a humanidade acepte como válida? 

 

Pensa ben, procura información, debate cos teus compañeiros e compañeiras e 

responde: 

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 

 

Seguro que alguén terá atopado a resposta. En efecto, desde o 10 de decembro de 1948 

en que a Asemblea Xeral das Nacións Unidas aprobou a Declaración Universal dos 

Dereitos Humanos poderiamos dicir que a humanidade enteira acepta uns valores 

comúns, xa que na actualidade practicamente a totalidade dos estados existentes no 

mundo forman parte da Organización das Nacións Unidas e teñen asinado esa 

Declaración. Ao asinala, en teoría aceptan adaptar a lexislación propia aos principios 

nela recollidos. Mais dicimos en teoría porque na práctica sabemos que aínda hai 

moitos que manteñen leis que contradín algúns deses dereitos. 

 

INVESTIGA 

Descarga de Internet o texto da Declaración Universal dos Dereitos Humanos. 

Selecciona algún dos dereitos e visita logo as web de algúns xornais, tratando de 

identificar novas onde se recollan infraccións deses dereitos en determinados 

países. (P. ex.: casos de torturas, detención de persoas polas súas ideas, límites á 

liberdade de circulación dos individuos, etc). 

Tamén podes visitar as web de organizacións, como Amnistía Internacional ou 

Human Rigths, que se dedican a denunciar esas infraccións por parte dos 

estados. 

 

Por que se produce este desfase entre a teoría e a práctica? Porque, a diferenza do que 

ocorre cos estados, a ONU carece dun poder executivo para obrigar a cumprir as 

decisións da súa Asemblea (que equivale ao poder lexislativo) e apenas ten 

desenvolvido o xermolo dun sistema xudicial internacional capaz de xulgar as 

infraccións. Malia todo, poderiamos dicir que o simple feito da existencia desa 

Declaración formalmente aceptada supón xa un enorme avance histórico. Como se 

chegou a producir ese avance? 

 

OS ANTECEDENTES 

 

Ao longo do século XVIII moitos pensadores (os filósofos ilustrados) 

denunciaron a inxustiza dos privilexios propios do sistema absolutista. Nese 

sistema permanecía vixente a división social do feudalismo en tres estamentos 

(nobreza, clero e pobo), dos cales os dous primeiros eran os privilexiados e os 

únicos que podían exercer o poder, mentres ao último lle correspondía obedecer, 

traballar e pagar impostos. 

 

Na proclamación da independencia dos Estados Unidos de América, en 1776, 

atopamos a primeira declaración formal da igualdade esencial de todos os seres 

humanos: “Consideramos como verdades evidentes que todos os homes foron 

creados iguais, que foron dotados polo seu Creador de certos dereitos 

inalienables, entre os que se atopan a vida, a liberdade e a procura da 

felicidade.” 



 

Algo máis de dez anos despois, o 26 de agosto de 1789, a Asemblea 

revolucionaria francesa proclamará a Declaración dos Dereitos do Home e do 

Cidadán, chamada a ter un enorme impacto e influencia en todo o mundo. Os 

dereitos enunciados por esta Declaración concentráronse nunha divisa –

Liberdade, Igualdade e Fraternidade- á que se adherirán todos os movementos 

revolucionarios que progresivamente irán debilitando os poderes absolutistas. O 

artigo primeiro asenta: “Os homes nacen e permanecen libres e iguais en 

dereitos”. 

 

A idea de que calquera individuo, á marxe do estamento ou clase social ao que 

pertencera, era libre e igual a todos os demais significa a fin de todo privilexio. 

A idea da fraternidade universal implicaba a convición de que todos os seres 

humanos pertencemos a unha única “familia”: a Humanidade. 

 

 Analiza, comenta e debate cos teus compañeiros e compañeiras o significado e 

importancia da divisa da Revolución Francesa e do primeiro artigo da 

Declaración. 

 Credes que na actualidade nos países democráticos se cumpre esa divisa e se 

aplica ese artigo? 

 Pensades que o silenciamento da “fraternidade” no artigo carece de 

relevancia? 

 Hoxe apenas se fala de “fraternidade”. Moitos din que o equivalente á 

fraternidade é o que hoxe chamamos “solidariedade”. Estades de acordo? 

 

Pero cómpre tomar en conta que a declaración francesa fala de “Dereitos do 

Home” e aquí “home” non ten un valor xenérico senón ben específico, porque ás 

mulleres se lles negou a condición de cidadás libres que si se recoñecía aos 

homes. Por iso podemos dicir que non foi aínda unha declaración de “dereitos 

universais”. Durante moitos anos as mulleres tiveron que loitar (unha loita que 

nalgúns aspectos aínda non ten concluído) para gozaren de dereitos, como o 

dereito ao voto, que os estados democráticos concedían tan só aos cidadáns 

varóns. 

 

De novo non hai que esquecer que o recoñecido “en teoría” ou de iure (segundo o 

dereito) non se trocou de inmediato en feitos (de facto) e non só porque moitos países 

tardaron en incorporar os principios democráticos. Pensade, por exemplo, en que nos 

Estados Unidos, malia o enunciado do artigo primeiro da súa Declaración de 

Independencia, a institución da escravitude mantívose vixente en moitos dos estados ata 

o punto de que a súa definitiva abolición provocou o inicio da cruenta Guerra de 

Secesión. 

 

Mais serán os terribles acontecementos descubertos trala fin da Segunda Guerra 

Mundial os que impulsaron os traballos que deron lugar á Declaración Universal dos 

Dereitos Humanos. Aínda que o réxime nazi nunca ocultou a súa política racista, a 

chegada das tropas aliadas aos campos de exterminio fixo evidente algo que moita xente 

se resistía a crer: un estado moderno e avanzado tiña deseñado un sistema perfectamente 

organizado, aplicando técnicas que os novos coñecementos da ciencia proporcionaban, 

para levar adiante un xenocidio, isto é, o exterminio de toda unha poboación cuxo único 

“delito” era a pertenza a unha determinada raza. 



 Sobre o nazismo a filmografía é extensísima. Para a cuestión da “decisión final”, 

é dicir, o momento en que os dirixentes nazis aproban e planifican o exterminio 

sistemático dos xudeus, é recomendable ................................... Para a vida nos 

campos, A lista de Schlinder de Steven Spielberg. Sophie Scholl ten especial 

interese por ser a súa protagonista unha rapaza nova integrada nunha 

organización de resistencia pacífica ao nazismo; usaremos algunhas secuencias 

en especial para traballar o tema da xustiza (Unidade 4). 

 

A Declaración Universal dos Dereitos Humanos foi concibida para impedir que este tipo 

de crimes –denominados crimes contra a humanidade e que non prescriben 

endexamais, é dicir, que deben ser perseguidos e castigados sen importar o tempo 

transcorrido desde que foron cometidos- non se puidesen volver a cometer. Conseguiuse 

ese obxectivo? 

 

INVESTIGA: HOUBO XENOCIDIOS DESPOIS DO NAZISMO? 

 

Desde logo é evidente que despois da catástrofe totalitaria do nazismo se teñen 

producido grandes matanzas, como tamén se tiñan producido antes. Pero o 

específico do xenocidio é que esas matanzas están expresamente dirixidas contra 

un determinado tipo de poboación (unha raza, unha nación, un grupo relixioso) 

co obxecto expreso de exterminalo. Procura información sobre os seguintes 

feitos e xulga se deben ser considerados xenocidios: 

 

- Os “desaparecidos” como resultado da acción represora dos réximes militares 

autoritarios en Arxentina, Uruguai, Brasil e Chile. 

- A matanza de comunistas en Indonesia ao inicio do réxime de Suharto. 

- As matanzas levadas adiante polos khemeres vermellos en Camboia. 

- As matanzas durante a guerra na ex Iugoslavia (a matanza de Srebrenica foi a 

máis notoria) entre serbios, croatas e bosnios. 

- As matanzas de tutsis a mans de hutus en Ruanda. 

 Sobre algúns destes casos téñense feito películas de moito interese, algunhas das 

cales poderían ser proxectadas e comentadas en clase, como parte desta 

investigación. Breve filmografía: ....................) 

 

Podemos dicir que a Declaración Universal dos Dereitos Humanos foi a culminación do 

proceso que comezou co movemento emancipatorio ilustrado no século XVIII e que 

tivo como fito precedente a Declaración dos Dereitos do Home e do Cidadán. É 

universal porque, a diferenza do que vimos no caso desta última, agora si que se inclúe 

explicitamente á muller. Así se le no artigo 2º: Calquera persoa pode valerse de todos 

os dereitos e liberdades proclamados na presente Declaración, sen distinción de raza, 

sexo, lingua, relixión, opinión política ou doutra especie, orixe nacional ou social, 

fortuna, nacemento ou doutra clase. 

 

 PARA UN ÚLTIMO DEBATE 

 

Desde logo, non faltan os detractores da concepción dos Dereitos Humanos. 

Probablemente a obxección máis importante é a seguinte: con que dereito os países 

occidentais que promoveron a Declaración poden atribuírlle a condición de 

universal? Non hai dúbida de que foi en occidente (a partir do pensamento ilustrado, 

segundo vimos antes) onde naceu a idea de que debería haber uns dereitos 



universais. Pero por que temos que aceptar que unha idea nacida en occidente debe 

ser exportada a todo o mundo? Non é este un exemplo máis de etnocentrismo, é 

dicir, do pensamento colonial que desprezou os valores dos pobos colonizados, 

impoñendo como superiores os seus propios valores? 

 

 “Temos que confrontármonos coas revisións do concepto de xénero humano e, 

cando sexan válidos, afrontar as consecuencias de algúns dos nosos conceptos 

máis prezados, como os dereitos humanos, a dignidade humana e a vida humana, 

nocións polas que hai pouco comezamos a reestruturar Estados, reformar leis, 

librar guerras. Talvez poidamos probar a desenvolver unha nova descrición de 

acordo coas liñas propostas por Justin Stagl. Este suxeriu que o xénero humano 

se definise de maneira dinámica, como unha combinación de características en 

combinacións cambiantes, capaces de variar co tempo sen perder contacto coa 

tradición, e entre as que se inclúe, como aspecto máis relevante, unha “herdanza 

biolóxica” de instintos e reflexos pouco desenvolvidos que tornan aos humanos 

susceptibles de cambio ou, o que é o mesmo, o noso patrimonio de 

transformación “desde un ser determinado pola bioloxía ata outro determinado 

polo sociocultural” para o cal a cultura se ten trocado natural e que, en certo 

sentido, pode medirse a partir da nosa diversidade de culturas; e, sobre todo, o 

“noso potencial utópico”, esta vocación de transcender aos nosos erros e 

defectos, “de esforzarnos para acadar metas superhumanas e evitar as 

infrahumanas”. A natureza humana quizais estea inmersa no continuo animal 

pero, alo menos, só nós temos a sensación de contar cunha “natureza mellor”. 

Felipe Fernández-Armesto: Breve historia de la humanidad. Ediciones B, 2005. 

Páxs. 176 – 177. 

 

 Reflexiona sobre o argumento exposto e sobre o contido do texto. Cres que este 

coincide co contido do argumento? Difire en algo...? 

 A partir da reflexión, desenvolvede un debate e elaborade unhas conclusións.  

 

 

 

VII. AS TRES XERACIÓNS DE DEREITOS 

 

A conquista dos dereitos democráticos por parte da humanidade, como temos visto, non 

foi cousa dun só día nin podemos dicir que sexa xa un proceso concluído. É habitual 

dicir que, nese proceso, a ampliación dos dereitos cidadáns foi incorporando tres 

diferentes xeracións: 

 

- En primeiro lugar, a xeración dos dereitos políticos e civís. 

Os dereitos políticos ocupan o lugar central das primeiras proclamacións. Afectan 

fundamentalmente a establecer a condición de cidadán, fronte á de súbdito que segundo 

vimos caracterizaba a situación da poboación no Antigo Réxime. Inclúe, logo, en 

primeiro e principalísimo lugar o dereito a participar libremente na vida política, 

podendo exercer como elector (escoller aos gobernantes) tanto como elixible (aspirar a 

ser gobernante), organizar grupos e asociacións políticas, expresar e difundir as propias 

ideas, incluídas as máis críticas coa acción dos gobernantes, sen correr o risco de ser 

perseguido ou castigado por facelo, en fin, aqueles dereitos elementais sen os cales non 

poderiamos falar de que unha sociedade é democrática. Por outra banda, ao poñer o 

acento no cualificativo de “cívico” saliéntase en especial os dereitos individuais que 



protexen a cada cidadán de interferencias e presións por parte do poder. Só así podemos 

falar da existencia dunha auténtica “sociedade civil”, que se reduce no caso dos 

gobernos autoritarios ata desaparecer no estado totalitario, cando o estado pretende 

controlar e decidir todo. A liberdade de crenzas relixiosas, a igualdade diante de lei ou o 

dereito a un xuízo xusto, son compoñentes esenciais destes dereitos civís. 

 

- En segundo lugar, a xeración dos dereitos sociais.  

Conquistados os dereitos políticos fundamentais, moi cedo a cidadanía observou que se 

estes non se complementaban con outros, os que serán chamados “sociais”, sectores 

enteiros da poboación dificilmente poderían exercer plenamente os primeiros. Falamos 

das clases traballadoras (é dicir, quen traballan para outros por un salario), que 

constituían (e aínda constitúen) a inmensa maioría da poboación. As condicións de 

traballo a que eran sometidas esas clases durante os anos do chamado con razón 

“capitalismo salvaxe”, anos de expansión acelerada do industrialismo (finais do s. XIX), 

facían imposible calquera pretensión de participar na vida política. Xornadas laborais 

extenuantes, salarios míseros cos que apenas se podía sobrevivir mantendo unha familia 

sen morrer de fame, vivendas insalubres, ausencia total de atención médica ... como 

concibir que eses homes e mulleres (as cales, por outra banda, xa sabemos que neses 

primeiros tempos nin sequera eran consideradas cidadás) puidesen aspirar a reunírense 

para elaborar proxectos políticos, dedicar horas a pensar, debater e expoñer as propias 

ideas, organizarse para conquistar o poder? E como falar de democracia nesas 

condicións, tendo en conta que a democracia só pode ser considerada tal se é o pobo, o 

demos, a maioría da cidadanía, quen exerce o poder? Contra esas circunstancias se 

ergueron movementos sociais que, non sen grandes resistencias, foron conquistando a 

nova xeración de dereitos, incorporados ás Constitucións dos novos estados 

democráticos ao longo do século XX: redución da xornada laboral (que finalmente 

quedou fixada nun máximo de 8 horas diarias e 48 semanais), dereito a organizarse en 

sindicatos e a loitar polos intereses dos traballadores incluído por medio da folga, 

dereito a un salario e vivenda dignos, a gozar de asistencia sanitaria (seguridade social), 

a vacacións pagadas, a que todos os fillos asistan á escola (dereito á educación 

universal). 

Dentro desta segunda xeración de dereitos adoita situarse tamén os chamados “dereitos 

colectivos”, que cobraron importancia despois da Segunda Guerra Mundial, onde 

continxentes de soldados das colonias participaron nos exércitos das metrópoles (sobre 

todo de Gran Bretaña e Francia) na loita contra o nazismo e o militarismo xaponés. Iso 

influíu no dereito á autodeterminación dos pobos colonizados, isto é, o dereito dun 

colectivo nacional a independizarse do sometemento ao poder dun estado alleo. Porque 

como xustificar que a uns homes, considerados valiosos para pelexar polas liberdades 

fronte á ameaza totalitaria, se lles negase a liberdade esencial de decidiren rexerse por si 

mesmos sen a dependencia do poder dun pobo alleo? Este dereito, formalmente 

aprobado polas Nacións Unidas, foi invocado por gran número de países africanos e 

asiáticos para accederen á independencia ao longo da segunda metade do século XX. 

 

 O debate sobre os dereitos colectivos 
Ten en rigor sentido falar de “dereitos colectivos”? Hai quen considera que a resposta a 

esta pregunta só pode ser “non”. Os dereitos só poden ser exercidos por individuos 

porque é obvio que calquera colectivo está formado por individuos. Como 

consecuencia, ao falarmos dun dereito colectivo, xorde o problema de quen (que 

individuos?) decide cando existe un colectivo ao que se atribúe o exercicio dun 

determinado dereito. Esta cuestión, que ten implicacións no que respecta ao dereito de 



autodeterminación (non sempre é doado establecer cales son as características dun pobo 

ou nación para que poida ser cualificado de colectivo oprimido por outro), complícase 

máis cando falamos, por exemplo, de dereitos como o idiomático. Quen é o suxeito do 

dereito? Parece obvio que son os falantes dun idioma. Mais daquela podemos aceptar 

que un idioma falado por poucos falantes desapareza sen máis fronte á presión do 

idioma da maioría? Cando se fala dos dereitos das linguas minorizadas fálase da 

necesidade de adoptar medidas para evitar que as linguas maioritarias esmaguen a vida 

das minoritarias (ao cualificalas de “minorizadas” quérese salientar que o seu carácter 

minoritario non é “natural” senón froito de circunstancias provocadas por decisións de 

determinados grupos sociais). Poderiamos dicir que aquí se podería aplicar un principio 

semellante ao que se aplica para a protección do patrimonio arquitectónico e artístico, 

pois non hai dúbida de que a lingua é un dos patrimonios culturais máis sobranceiro. Se 

o propietario dun edificio ou dun cadro catalogados como patrimonio quixera destruílos, 

sobre a base do libre uso desa propiedade, o estado llo impediría. Polo mesmo, os 

defensores do concepto de dereito colectivo aplicado á lingua, salientan que os poderes 

políticos deben desenvolver medidas para a protección dunha lingua en perigo con 

independencia do número de falantes que se sentan comprometidos con esas medidas. 

 

 Reflexiona e debate. 

 

- Dereitos de terceira xeración. 

Adoita considerarse que as dúas primeiras xeracións de dereitos desenvolveron os ideais 

recollidos nos dous primeiros enunciados da divisa da Revolución Francesa: a 

liberdade, cos dereitos políticos e cívicos; a igualdade, cos dereitos sociais. A última 

xeración de dereitos trataría de desenvolver o ideal da fraternidade, o que na actualidade 

denominamos “solidariedade”. Trataríase logo de dereitos dirixidos a potenciar os lazos 

de interrelación e cooperación entre os individuos, un aspecto que para moitos é a 

dimensión esquecida das sociedades modernas liberais, centradas en exceso no 

individuo. Entre estes podían considerarse os Dereitos da Infancia e os Dereitos da 

Muller, dous grupos sociais con frecuencia desprotexidos aínda cando aparecesen 

xenericamente contemplados nos dereitos da primeira e segunda xeración. Cítanse 

especialmente dentro desta terceira xeración os dereitos medioambientais ou dereitos 

ecolóxicos. O desenvolvemento industrial ten actuado coma se os recursos do planeta 

fosen inesgotables pero hoxe dispoñemos da evidencia tráxica de que isto non é así. 

Millóns de habitantes das grandes aglomeracións urbanas saben por experiencia propia 

que a contaminación atmosférica non é unha ameaza futura de novela de ciencia ficción. 

As advertencias da comunidade científica sobre os efectos invernadoiro e o cambio 

climático non permiten máis demoras. O dereito a vivir nun medio ambiente san, ou é 

garantido a través de medidas que comprometan aos estados e á sociedade de todo o 

mundo, ou a humanidade do futuro máis inmediato nunca poderá chegar a exercelo. 

 

- Unha nova xeración de dereitos? 

Como vimos observando, non cabe falar dun sistema de dereitos pechado e decidido 

dunha vez para sempre. A ampliación dos dereitos responde, por unha banda, á 

esixencia de novas cotas de liberdade e á capacitación de sectores da cidadanía para 

poderen exercer plenamente eses dereitos. Mais, por outra, responde tamén ao 

xurdimento de novas problemáticas ás que se trata de dar novas respostas, como vimos 

no caso dos dereitos ecolóxicos. Nese sentido, o desenvolvemento científico – técnico 

dos últimos anos está a producir transformacións radicais que orixinan tanto novas 

posibilidades de acción e comunicación para os individuos, como novos factores de 



potencial desigualdade. Así acontece coa chamada fenda dixital en relación coa 

revolución informática. A comunicación en rede que ofrece Internet sen dúbida supón 

unha posibilidade inédita de espallar a información e, en consecuencia, os saberes e a 

cultura, nun diálogo universal. Mais tamén abre a porta a riscos igualmente inéditos, a 

comezar co que divide á poboación entre os que teñen fácil acceso á rede e os que non. 

Por esa razón hai quen di que debería pensarse nunha nova declaración de dereitos que 

incluíse os dereitos dixitais. 

 

 Investiga 
Procura na rede información sobre declaracións de dereitos dixitais. Comparte 

esa información cos compañeiros e compañeiras. Analizade en que medida estes 

novos dereitos poden considerarse simple extensión ou aplicación dos dereitos 

xa contemplados na Declaración Universal de Dereitos Humanos. Considerades 

indispensable a adaptación das leis para incluír esa nova xeración de dereitos? 

Xustificade a resposta. 

Hai algunha outra circunstancia xurdida nos últimos anos que pensades 

requiriría da formulación de dereitos de nova xeración? Pensade, por exemplo, 

en procesos como a enxeñería xenética, a bioética, a intelixencia artificial, a 

robótica... 

 

 Para concluír debatendo: Dereitos e deberes 

 

Xa para concluír, un último motivo para a reflexión e o debate. Non faltan voces que 

advirten de que a ampliación dos dereitos pode estar producindo cidadáns 

irresponsables, que só se consideran suxeitos de dereitos e non aceptan asumir ningún 

tipo de deber. Lembremos que un “dereito” implica a posibilidade legalmente 

recoñecida de facer algo mais non obriga a nada. O dereito a partir de determinados 

anos a contraer matrimonio non obriga a facelo, e de feito algunhas persoas deciden 

permanecer solteiras. Polo mesmo, o dereito ao divorcio non quere dicir que os casados 

teñan que divorciarse. Non paga a pena insistir nisto, é algo que calquera entende 

doadamente. 

 

Pola contra, un “deber” si inclúe unha obriga. O deber de enviar aos fillos á escola 

durante a idade de escolarización obrigatoria debe ser obedecido polos pais e nais, que 

en caso de non facelo poderán ser castigados, mesmo coa perda da patria potestade, isto 

é, do exercicio da paternidade sobre eses nenos. 

 

Mais cómpre tamén ter en conta que non hai dereitos sen deberes. O meu dereito á 

liberdade de expresión inclúe o deber dos outros de non privarme del. Polo mesmo, o 

dereito dos outros tamén me obriga a min a respectar o seu. 

 

Tendo en conta todo isto, pensas que sería tamén necesario facer explícitos e difundir os 

deberes tal e como se ten feito cos dereitos? Por que cres que se ten posto tanto o acento 

nos dereitos nestes últimos cen anos e menos nos deberes? 


