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ORGANIZADOR PREVIO 

Cando eleximos actuar acorde coas normas morais facémolo por medo ao castigo, por temor 

ao que puideran pensar de nós e polo que se agarda que fagamos ou existen razóns mais 

poderosas para facer o que debemos facer. Se  as nosas accións non foran vistas por ninguén 

nin tiveran consecuencia ningunha, seguiriamos obrando do mesmo xeito aínda que iso 

supuxera ter mais problemas ou non conseguir algo que queremos. Algúns afirman que cando 

se actúa ben só se fai para evitar as consecuencias que recaerían sobre eles ao elixir unha 

conduta inxusta e que, se puidesemos ser libre desas conscuencias actuaríamos todos seguindo 

os nosos desexos e sen ter en conta norma moral ningúnha. Así razoaba Glaucon, un 

interlocutor de Sócrates e, para demostrar o seu punto de vista, narrou a historia de Giges e o 

anel da invisibilidade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Glaucon afirmaba que todos actuaríamos no noso 

beneficio de ter un anel así. Moitos séculos 

despois un novelista, J.R. Tolkien, no seu libro “O 

Señor dos Aneis”,  recuperou a lenda do anel da 

invisibilidade para narrar unha historia ben 

diferente que nos mostra dous tipos de persoas, as 

que usarían o anel no seu beneficio e aquelas 

outras que non usarían o anel por principios 

morais.  

 "Giges era pastor ao servizo do rei de  Lidia. Un día despois dunha violenta 

tempestade e dun tremor de terra, rachou o chan e abreuse un  abismo no lugar 

onde Giges facia pacer os seus rabaños. Asombrado, contan, Giges descendeu cara 

ao  abismo e alí veu, entre outra marabillas, un cabalo de cobre, oco, con multitude 

de pequenas aberturas, por unha delas meteu a cabeza Giges e acadou a ver no seu 

interior un cadavre mais grande que un ser humano que non levaba sobre si mais ca 

un anel de ouro nun dedo. Giges colleu o anel e fouse.   

Os pastores adoitaban reunirse todos os meses para enviar un informe ao rei sobre 

o estado dos rabaños. Giges concorreu tamén a esa asemblea, levando consigo o 

anel, e tomou asento entre os pastores. Por casualidade volveu cara a dentro, cara á 

palma da man, o engarce do anel e ao momento fíxose invisible para os demais 

pastores, que comezaron a falar coma se el retirouse, o cal o encheu de asombro. 

Entón volveu con suavidade o engarce cara a fóra e de novo fíxose visible. O feito 

espertou a súa curiosidade, e a fin de saber se obedecía a unha virtude propia do 

anel, repetiu a experiencia: cantas veces volveu o anel cara a dentro tornouse 

invisible, e sempre que a volvía cara a fóra, tornaba a facerse visible. Seguro xa da 

virtude do anel, fíxose nomear membro da comisión de pastores que debía render 

contas ao rei. En canto chegou ao palacio, seduciu á raíña, e entendéndose con ela 

atacou e matou o rei, e apoderouse do seu trono”. (Platón – La República, L. II, 

359c-360d) 
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RACIONALIDADE TEÓRICA E PRÁCTICA.  

 

A razón pódese entender como a facultade humana que nos permite explicar algo, argumentar 

ao redor de algo ou xustificalo. Pero a razón non é monolítica, en función do uso que fagamos 

dela, poderemos falar de distintas racionalidades. Unha das distincións máis clásicas é a que 

diferencia entre racionalidade teórica e racionalidade práctica. 

A racionalidade teórica ten como obxecto o coñecemento da realidade, ten que ver co feito de 

descubrir como é o mundo, tentando explicar e comprender utilizando os mellores 

razoamentos.  

A razón práctica oriéntase cara á acción e cara á produción humanas, tratando de escoller os 

mellores medios para alcanzar un obxectivo na vida. Debe quedar claro é que non se trata de 

dous tipos diferentes de razón, senón dunha soa razón que exerce funcións distintas que se 

complementan.  

A filosofía práctica non se dirixe a explicar e a describir o mundo, senón a saber como actuar 

nel; sempre que falamos de acción falamos dun ser humano en relación a outros por iso, na 

filosofía práctica, o individual e o cocolectivo preséntanse estreitamente relacionados e 

reflíctense nas ramas máis importantes da filosofía práctica: ética, política, estética. 

A Ética forma parte da filosofía práctica que se encarga de estudar a vida moral; é dicir, os 

actos que o ser humano realiza de modo consciente e libre ( aqueles actos sobre os que exerce 

dalgún modo un control racional). Estuda que é o moral, como se xustifica racionalmente un 

sistema moral, e como se ha de aplicar posteriormente nivel individual e social.  

A ética é normativa, sinala o que “debe ser”, fronte a outras disciplinas sociais que 

fundamentalemente describen a conduta como a antropoloxía ou a socioloxía.. 

As ramas máis importantes da ética son: 

 Metaética, é unha análise da linguaxe moral; coa metaética búscase aclarar o 

significado de termos como bo, malo, correcto, establecer unha forma de fundamentar 

os xuízos e da obxectividade ou subjetividad destes. 

 Ética normativa, pon o acento no estudo dos criterios para determinar o correcto e o 

incorrecto do comportamento humano, o que se debe facer ou non. 

 Ética aplicada, é a parte da ética que se ocupa de estudar cuestións morais máis 

concretas e controvertidas, expondo as cuestións éticas nun contexto práctico, entre os 

que cabe destacar os problemas expostos pola ética médica e a experimentación 

xenética, os problemas expostos na práctica xurídica ou na vida política (corrupción 

ou dehaucios) 

ACTIVIDADES 

1. Ordea as seguintes cuestións en tres columnas  que recollan, cada unha, as cuestión 

relativas aos tres ámbitos da ética: 

É correcto mentir? O uso da palabra moral nun enunciado  é sempre valorativo? E xusto 

buscar a propia felicidade? Sería moral practicar a eutanasia a un pacente incurable? Cando 

falamos de xustiza referímonos sempre ao ámbito legal? O moal é cumprir sempre co deber? 
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É lícito non preocuparme de que os fillos do veciño pasen fame? Poderíase calificar de 

inmoral o feito de non comer en 8 horas? É o ben un concepto do que podemos ter unha 

definición precisa?  

A ORIXE  DAS NORMAS MORAIS 

As normas morais, que son os distintos códigos que rexen o comportamento das persoas, 

proceden dos valores. Por exemplo, se valoramos a amizade, unha norma será "debo ser 

honesto con meus amigos". As normas teñen carácter prescriptivo: ordean facer ou non facer. 

 Do mesmo xeito que hai distintos tipos de valores tamén hai distintos tipos de normas. As 

normas xurídicas rixen a nosa conduta social, hai normas relixiosas, usos sociais, etc as 

normas morais non están escritas nin hai autoridade específica que nos obrigue a cumplilas 

pero din o que debemos facer con respecto a nosa conciencia.  

Sobre a natureza e a orixe  dos valores morais que definen e determinan as nosas acción 

existen  dúas posturas básicas 

O Subxectivismo. É unha postura que defende que os valores dependen das preferencias de 

cada persoa, grupo ou cultura: Ningunha cousa é boa o mala, só é así cando nos agrada ou 

desagrada. Os valores creánse. 

O Obxectivismo. Defende que os valores existen independentemente de que alguén os 

aprecie. Son cualidades das cousas ou das acción humanas e os seus fins e formas de 

actuación. 

Para os subxectivistas se os valores dependen da situación ou da época, polo que só se pode 

valorar si unha conduta é boa o mala entro de cada cultura, polo que as normas morais son 

relativas. Os obxectivistas, pola contra,  din que unha conduta é boa o mala 

independentemente da época. Defenden un universalismo moral. 

Así, se os valores non dependen das opinións das persoas, cando dúas ou varias persoas 

valoran de modo distinto só unha pode ter razón ¿quen pode impoñer a valoración 

"verdadeira"? Pero se o valor só depende da persoa que valora, nada estaría prohibido, e 

calquera conduta ( tortura, escalvitude, pederastia...) tería o mesmo valor que calquera outra. 

Este era o problema que enfrentaba os sofistas( relativistas) e Sócrates( universalismo) pero 

que se continúa na Historia da Filosofía. 

 

ORIXE DA ÉTICA OCCIDENTAL: SÓCRATES FRONTE AOS SOFISTAS.  

No século V a. C ten lugar a aparición da democracia ateniense. A mediados do século V a.C. 

o mundo grego, con Atenas á cabeza, vence aos persas nas guerras médicas. Os cambios na 

arte da guerra que se efectuaron desde o século anterior, coa reforma dos hoplitas (exercito de 

terra máis barato no equipamento que a cabalaría tradicional, nun exército no que cada 

soldado ten que pagarse o seu propio equipamento e despois resarcirse co botín de guerra) 

fixeron que as clases non aristocráticas participasen dun modo xeral na guerra e fosen 

decisivas na vitoria. Coa paz, reclaman a súa participación na vida política e nace a 

democracia. Non só a aristocracia pode acceder ao poder (dereito de herdanza) senón que 

todos os cidadáns poden intervir nos debates e participar na asemblea. A política enténdese 

como participación activa nos asuntos públicos. Alcánzase o ideal democrático non só da 
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isonomía (igualdade de todos ante a lei), senón tamén da isogoria (dereito de todos a 

participar e ser escoitado na Asemblea, que é o auténtico centro da vida ateniense). 

Como se debe organizar a sociedade?, como se debe distribuír o poder?, que leis han de 

regular as relacións dos cidadáns?... son as cuestións que centran o interese e que levan a un 

debate sobre as estruturas políticas e xurídicas da sociedade grega e sobre o comportamento 

moral do cidadán.  

Neste ambiente desenvolveuse o debate ético-político entre sofistas e Sócrates. 

O PENSAMENTO SOFISTA 

A democracia esixe o dominio da oratoria para falar na asemblea, ter coñecemento das leis, da 

administración do Estado, etc polo que as familias acomodadas, sobre todo comerciantes, 

demandan novos formadores para que os seus fillos alcancen éxito político, e están dispostos 

a pagar grandes sumas de diñeiro por iso. Os *sofistas cubrirán esta demanda. Son mestres 

ambulantes, e os primeiros profesionais do ensino. Máis que unha escola de filosofía son un 

amplo grupo de homes cultos \(Protágoras, Gorgias, Hipias, Trasímaco...) que se converten 

nos referentes culturais de Atenas nos séculos V e IV a. C. 

Serán mestres na arte da retórica, oratoria, argumentación dereito e moral. Os seus ensinos, en 

principio de carácter práctico (resolver problemas cotiáns), con todo, levan a cuestións 

teóricas como “que é o xusto?” ou “cales son as normas polas que debe rexerse os polis?”. 

Entre os trazos que caracterizan aos sofistas podemos destacar: 

 O cosmopolitismo e universalismo  

Na Grecia clásica ser cidadán é o que dá sentido á vida e está por encima da vida privada.), os 

sofistas viaxan, entran en contacto con outros pobos e culturas; ademais, os gregos fundan 

colonias no Mediterráneos con novas constitucións e a propia constitución en Atenas 

refórmase (Solón, Clístenes ou Pericles), o que lles permitiu constatar que as leis e costumes 

son moi distintas nas distintas comunidades humanas, e que son o resultado de decisións 

humanas. A conclusión á que chegan é que non hai nada en absoluto que sexa válido para 

todos ou para sempre. Todo é convencional, está suxeito a acordos polo que o bo, malo, xusto, 

inxusto son diferentes en cada cultura. 

 O relativismo  

Ao pór en dúbida a existencia de leis naturais con valor fixo e universal os sofistas caen 

inevitablemente no relativismo. Por relativismo pode entenderse: 

1. Unha tese epistemolóxica segundo a cal non hai verdades absolutas e válidas para 

todos os humanos senón que hai tantas verdades como visións ou perspectivas 

particulares da realidade. 

2. Unha tese ética segundo a que o que se considera xusto ou inxusto, bo ou malo non 

é fixo, absoluto ou universalmente válido e inmutable xa que non hai unanimidade si 

comparamos os criterios morais duns pobos e outros nin tampouco comparando 

individuos e grupos dentro de una mesma sociedade.  
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Isto supón afirmar que é cada individuo, ou cada cultura, quen establece que é o bo, o xusto, 

polo que as valoracións morais sobre determinadas accións como o aborto, infanticidio, etc 

non son universalmente válidas nin obxectivas senón que dependen de valoracións 

particulares. 

Algúns sofistas levaron o relativismo ao extremo defendendo que o engano, a mentira ou á 

inxustiza só son males porque a sociedade non os permite pero nada impide que se faga si a 

un convenlle. 

 O escepticismo: 

O relativismo inicial dos sofistas vaise agudizando e termina nun claro escepticismo (actitude 

de desconfiar da existencia mesma da verdade ou polo menos da capacidade do home para 

coñecela). Escepticismo procede do grego skeptomai que significa “mirar coidadosamente“, 

“vixiar”. Escéptico será “o que mira ou examina atentamente” e escepticismo a tendencia a 

mirar ciudadosamente antes de pronunciarse sobre algo ou tomar unha decisión. O 

fundamento da actitude escéptica é a cautela, a prevención. 

Gorgias de Leontini é o sofista que mellor representa esta actitude de escepticismo, 

formulando tres soados tese:  

a) Non existe realidade algunha. 

b) Si algo existise, non o coñeceriamos. 

c) Aínda no caso de que puidésemos coñecer algo non poderiamos comunicalo aos 

demais. 

 O convencionalismo das leis e das normas morais  

Se as leis son distintas en distintos lugares podemos preguntarnos por que se deben obedecer, 

cal é a súa cal é o seu fundamento, que lles dá lexitimidade ou cal é a súa orixe 

Os sofistas sosteñen que as leis, costumes, crenzas relixiosas, e ideas políticas xurdiron 

porque era útil para a convivencia do grupo, non teñen unha orixe natural, senón 

convencional, froito dun acordo, dun contrato ou pacto social, polo que establecen unha 

distinción entre physis e nomos: 

1. Un tipo de leis son as leis da natureza (physis) as cales forman parte da orde 

necesaria do universo e como tal, non poden ser cambiadas ou substituídas por outras. 

Non eliximos ser mamíferos, nin podemos voar porque non temos ás. Sobre as leis 

físicas non podemos tomar decisións. 

2. Outro tipo de leis son as leis convencionais dos polis(nomos\) na que vive cada 

home, son meras creacións humanas; isto é precisamente o que significa o o termo 

convencional: algo establecido por un acordo e que, por tanto, pode cambiarse, si crese 

conveniente. Podemos atopar exquisitos os insectos ou o arroz, elixir un tipo de 

música ou un determinado sistema político. 

As consecuencias éticas e políticas son claras: si o home é a causa de todos os valores e si o 

que lle parece a cada un é a súa verdade, a convivencia haberá que baseala nun acordo e 

consenso entre os homes. 

En que debe basearse este consenso? Os sofistas defenden posturas diferentes a este respecto: 
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a) Para algúns sofistas os homes poderiamos pactar unha orde social e moral totalmente 

distinto, poderiamos prohibir cousas que nos parecen boas, e permitir cousas que 

xulgamos malas, porque a natureza non obriga a nada, é dicir, non hai nada que sexa 

bo ou malo “por natureza”. Está implícita unha crítica aos gobernos tradicionais ao 

afirmar que a lei humana é unha creación arbitraria, que cambia segundo varían os 

intereses das clases dominadoras, que son as que fan o Dereito; este non é máis que un 

instrumento do que se valen os poderosos par manter a súa posición de privilexio. Son 

os primeiros “positivistas xurídicos”.  

b) Outros sofistas defenden que a lei ten o seu fundamento na natureza humana. Para 

Protágoras de Abdera, un dos sofistas máis importantes, a lei é unha continuación da 

natureza e algo vantaxoso para todos dado que frea actitudes naturais no home como a 

arbitraridade e o salvaxismo. Hai harmonía entre physis e nomos e as leis necesitan ser 

primeiro comprobadas pola razón para daquela ser aceptadas. A intelixencia lévanos 

por un camiño de perfeccionamento cara á xustiza a través da razón. 

c) Outro grupo de sofistas defenden que a natureza está por encima das leis humanas. A 

moral e as leis son antinaturais, defendendo que por natureza todos somos iguais, e as 

leis deben reflectilo; son sofistas que cren que hai que defender ao máis débil, e 

rexeitan a discriminación racial. Os máis radicais reclaman dereitos da muller, o 

dereito de cidadanía para todos os que vivan nos polis e a abolición da escravitude( 

Calicles), ou que a natureza fai aos seres desiguais, por iso é polo que prevaleza os 

dereitos do máis forte. As leis tenden a igualalos e non ten que ser así, han de 

prevalecer os máis fortes, hábiles e astutos, tamén nas polis( Trasímaco) 

 A importancia da educación 

Os sofistas dan gran importancia á educación. Si as normas sociais son convencionles é 

necesaria a educación entendida como un proceso de condicionamento social que permite a un 

individuo integrarse na sociedade.  Adoptaban, ademais, un punto de vista pragmático. 

Ofrecían aos seus alumnos unha carreira política, algo moi cobizado na época. Presentábanse 

a si mesmos como mestres da virtude.  

Virtude adquire agora o sentido de triunfo persoal na boa xestión dos asuntos públicos. A 

virtude ten que ver coa habilidade para persuadir aos cidadáns para que acepten unhas razóns 

que se presentan como boas para os polis\; non son esencias inmutables, rexeitan buscar 

definicións universais, a virtude, areté, depende das necesidades da vida social. O éxito é 

sinónimo de virtude nunha sociedade na que o triunfo social é a máxima aspiración. 

Pretenden a substitución da excelencia grega por un concepto  cosmopolita e igualitario dos 

valores humanos.  

O termo sofista foi adquirindo unha connotación peiorativa porque algúns sofistas 

preocupáronse máis por conseguir un triunfo dialéctico e por orientar os seus ensinos cara ao 

éxito que por conseguir a verdade (que por outra banda consideraban inalcanzable). 

Pero a pesar das opinións negativas, o movemento sofista considérase a expresión dunha 

época ilustrada, porque os sofistas teñen unha gran confianza na razón para poder resolver os 

problemas fundamentais do home e a sociedade, tratando, ademais, de establecer unha 

organización social máis xusta a través dunha crítica das tradicións e a súa concepción da 

educación coma factor de progreso. 

ACTIVIDADES 
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2. O seguinte texto mostra o coñecemento que nesta época os gregos tiveron das 

diferenzas entre os costumes dos distintos pobos e culturas, circunstancia que 

facilmente puido conducir ao característico relativismo moral dos sofistas. Lee o texto 

e recolle despois ti exemplos actuais do relativismo dos valores.  

 

3. O relativismo dos sofistas está perfectamente expresado nunha das frases máis 

famosas da filosofía, pronunciada por Protágoras. Explica que quere dicir a frase “o 

home é a medida de todas as cousas” 

4. Prepara unha disertación coa defensa dunha das posturas sofistas respecto da orixe e 

validez das leis  e argumentando en contra das outras. Para facelo ben podes consultar 

no seguinte enderezo:  

www.uam.es/servicios/apoyodocencia/ice/olimpiada/Disertacion_normas.pdf 

O INTELECTUALISMO MORAL DE SÓCRATES 

 

O obxectivo da  filosofía de Sócrates (470-399 a.C.) era o home, e moi especialmente a ética e 

a política e dedicou a súa vida a combater as teses sofistas. Reprocháballes o feito de cobrar 

polos seus ensinos pero, ante todo, a filosofía *relativista e escéptica que latexaba no fondo 

das súas doutrinas.  

Os primeiros anos da súa vida coincidiron cunha etapa de esplendor para Atenas, pero, desde 

o inicio das guerras do Peloponeso (431 a.C.), a cidade sufriu o desmoronamento da 

democracia, a ocupación doutros exércitos e o goberno oligárquico do Trinta Tiranos. Na 

segunda metade da súa vida asistiu á traxedia do derrube de Atenas.    

Foi un individuo dunha personalidade moi atrainte que tivo moitos discípulos e, desde o punto 

de vista político, un personaxe bastante incómodo para os gobernantes do momento 

(considerábase a si mesmo o tábano de Atenas). Foi inxustamente condenado tras o goberno 

do Trinta Tiranos á pena de morte por impiedade e por ser un exemplo nocivo para a 

mocidade. A verdadeira razón da condena era política. Sócrates vive coa misión de tentar 

salvar a súa cidade predicando a virtude á vez que formaba á súa ao redor a un grupo de 

mozos, os seus discípulos, aos que nunca cobrou diñeiro polos seus ensinos, para que 

puidesen no seu día intervir en política endereitando o destino histórico de Atenas, e as súas 

constantes críticas á política ateniense lle granxearon a inimizade dos gobernantes. 

Os macedonios consideran belo que as raparigas sexan amadas e déitense cun home antes 

de casar, e feo despois de que se casaron; para os gregos é feo tanto o uno como o outro... 

Os masaxetas fan pedazos (os cadáveres de os) proxenitores e e cómenllos considerando 

como unha tumba belísima quedar sepultos nos seus propios fillos\; pero si algún fixese 

isto en Grecia sería rexeitado e condenado a morrer cuberto de oprobio por cometer un 

acto feo e terrible. Os persas consideran belo que os homes se adornen do mesmo xeito 

que as mulleres e que se unan coa filla, a nai ou a irmá; en cambio os gregos consideran 

feos e inmorais tales relacións, etc. Nicolás Abagnano, Historia da Filosofía Tom 1 

Editorial Montaner y Simón 

 

http://www.uam.es/servicios/apoyodocencia/ice/olimpiada/Disertacion_normas.pdf
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A pena capital á que foi condenado, consistiu en beber cicuta, un veleno mortal. A pesar de 

que tivo ocasión de escapar de Atenas para eludir a condena, considerou que era inxusto 

incumprir as leis da cidade e preferiu que se executase a sentenza. Segundo Sócrates, o bo 

cidadán debe obedecer aínda as malas leis,  para non estimular ao mal cidadán a violar as 

boas. 

Sócrates representa, en todos os seus puntos, a filosofía oposta á dos sofistas. Fronte ao 

cosmopolitismo e universalismo sostén o particularismo político, fronte ao relativismo opón o 

obxetivismo, fronte ao escepticismo a posibilidade da definición e o concepto. 

Dicía Sócrates que un zapateiro é o que fai zapatos e que canto mellor os faga mellor 

zapateiro será. É evidente que só fará ben uns zapatos, quen sabe que é un zapato, cales son os 

materiais apropiados e a forma adecuada de unilos. Si pasamos ao terreo da moral, un home 

xusto é o que realiza accións xustas, dita leis xustas e soamente será capaz de facelo aquel que 

sabe que é a xustiza; alguén pode actuar xustamente sen saber o que é a xustiza pero será un 

acerto casual. Só quen coñece o que é a virtude actuará xustamente.  

Ninguén obra mal sabendo que fai mal, xa que o coñecemento ( da virtude) é condición non 

só necesaria senón tamén suficiente para unha conduta virtuosa. Non pode ser que unha 

persoa obre mal intencionadamente? Por exemplo, unha persoa que rouba porque cre que vai 

sacar beneficio da súa acción. Segundo Sócrates, o erro non está na mala conciencia, senón 

nun erro intelectual: o que asasina, mente ou rouba faio porque cre que o que logra con iso 

achégalle á felicidade ou a aquilo coa que a identifica (poder, fama, diñeiro…). Trátase, por 

tanto, dun erro de pensamento de modo que o problema da ética transfórmase nun problema 

de investigación intelectual que ha de establecer dun modo racional e obxectivo en que 

consiste realmente a felicidade do home e cales son os medios adecuados para alcanzala.  

Esta teoría chámase intelectualismo moral, pois une as nocións de ben e mal a conceptos 

racionais: a a virtude é ciencia e o vicio pura ignorancia. 

Ninguén pode obrar mal voluntariamente. No intelectualismo moral socrático o que obra mal 

faio sen querer, non hai lugar para a culpa. O que obra mal é ignorante e si levamos este 

intelectualismo ás súas últimas consecuencias habería que suprimir os cárceres, xa que ao ser 

ingorantes os criminais deberían ser levados escola. 

Isto fainos comprender por que Sócrates deu tanta importancia á educación e a formación da 

mocidade, porque só este labor formativo é capaz de xerar unha cidadanía cun sistema de 

valores que garanta a harmonía social e o progreso da cidade, só si contamos con cidadáns 

verdadeiramente sabios podemos esperar que sexan bos cidadáns. Esta tarefa educativa 

(paideia) non é responsabilidade de Sócrates ou doutra persoa, senón que é os propia polis a 

que ha de erixirse como educadora dos seus cidadáns; isto enlaza as ideas socráticas coa 

tradición ateniense que vía na cidade a auténtica formadora dos cidadáns ao proporcionar a 

todos un ámbito vital e un sistema de valores. 

Para Sócrates por encima dos homes hai unha orde de valores obxectivos; neles baséase a 

conduta e a convivencia, e, entre eles, o da xustiza, que ten, por tanto, unha realidade efectiva 

superior a toda determinación humana. As leis humanas xa non son inventos ou 

convencionalismos dos homes para dominar a outros, senón fiel reflexo do valor obxectivo da 

xustiza.  

O Estado é unha realidade natural, non humana nin arbitraria, encarnando as súas leis o ideal 

obxectivo de xustiza, do que en cada home en particular hai tamén como un eco, manifestado 
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na conciencia. Pola harmonía existente entre a xustiza obxectiva e as leis humanas, estas 

deben ser respectadas e obedecidas cegamente, xa que nelas incorpórase aquela xustiza. 

Mesmo en presenza de leis inxustas, Sócrates inclínase tamén pola obediencia 

 

ACTIVIDADES 

5. "Ninguén obra mal a propósito" resume a conexión que establecía Sócrates entre 

moral e coñecemento. Estás de acordo con Sócrates? Busca exemplos no seu favor e 

en contra.   

6. Sinala que frases se corresponden co pensamento de Sócrates ou dos sofistas:  

a) O que me parece a min é para min; o que che parece a ti, é para ti 

b) os gobernos gobernan para o seu propio engrandecimiento; a xustiza é o nome 

que se dá á obediencia das súas leis: significa servir aos intereses doutros. 

c) A nocioes de ben e mal son innatas para o home 

d) Todo argumento permite sempre a discusión de dúas teses contrarias, inclusive 

este de que a tese favorable e a súa contraria son igualmente defendibles. 

e) Nada é coñecido 

f) Só hai un ben: o coñecemento. 

g) Tómase por divino o que é proveitosos para o home. 

h) Pódese transgredir a lei si ninguén o advirte 

i) Cada un de nós só será xusto na medida en que faga o que lle corresponde.  

7.  Argumenta si ten razón Sócrates ao defender a universalidade dos valores éticos ou os 

sofistas no seu defensa do relativismo moral. 

      

A ÉTICA COMO REFLEXIÓN SOBRE A ACCIÓN MORAL: CARÁCTER, CONCIENCIA E 

MADUREZA MORAL  

Moral e ética, desde o punto de vista etimolóxico, significan o mesmo. Ética vén do grego 

ethos, e moral do termo latino mores, e os dous veñen querer dicir “costume” ou “carácter”, e 

neste sentido, tanto a moral como a ética ocuparíanse do carácter das persoas.  

Pero en filosofía necesitamos distinguir entre dous niveis de reflexión aos que chamamos 

moral e ética. A moral móvese no nivel da vida cotiá, e a ética no nivel da reflexión filosófica. 

A moral refírese ás normas concretas que regulan as nosas decisións sobre o que é xusto ou 

bo, como cando dicimos que non se debe mentir: Todas as sociedades entenderon que debían 

facerse cousas porque algunhas cousas eran mellores que outras e que, por tanto, habería 

algunhas normas ou algún sentido da felicidade que habería que seguir. Todas as sociedades 

teñen normas morais. 

Estamos no terreo da ética sempre que reflexionamos dun modo crítico sobre a validez das 

normas polas que se guía o noso comportamento, como cando nos preguntamos si temos a 

obrigación de ser bos ou si un valor ( a honradez, a sinceridade) debe estar por encima doutro( 

a amizade, ou o interese persoal) 
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Pero dun modo máis estrito, a ética sería a filosofía moral, é dicir, aquela parte da filosofía 

que se ocupa da moral, da mesma maneira que hai unha filosofía  da ciencia, ou hai unha 

filosofía do dereito. A ética é unha reflexión sobre os distintos códigos morais.  

A filosofía da moral, ou ética, tería  tres tarefas fundamentais:  

a) en primeiro lugar, aclarar en que consiste o fenómeno do moral 

b) en segundo lugar, tratar de fundamentar a moral; é dicir, tratar de dar razón da moral, 

dicir por que hai e por que debe habela, ou si non, por que non existe ningunha razón.  

c) en terceiro lugar, crear teorías que que establezan e xustifiquen aquilo polo que merece 

a pena vivir. 

ACTIVIDADES 

8. Nas frases seguintes indica cando estamos a nivel moral e cando a nivel ético: 

a) Onte comprometinme a visitar a un familiar que está enfermo, pero agora doume 

conta de que non podo cumprir esta promesa. 

b) Expóñome que ten máis valor moral a intención ou os resultados dunha acción. 

c) O que non queiras para ti, non o queiras para os demais 

d) A palabra dada hai que cumprila para manter a confianza entre as persoas. 

e) Pregúntome si é mellor dicir a verdade aínda que isto póidame facer perder  un 

amigo 

f) Expóñome quedarme con 5 euros que un compañeiro esqueceu encima da mesa 

g) Antes de actuar penso que non debo facer aos demais o que non quero que me 

fagan ao meu. 

h) Si axudámonos estaremos mellor 

i) Debes tratar ás persoas como un fin e nunca como un medio 

j) É bo amigo, sempre axuda moito 

 

 

 

 A FORMACIÓN DO ETHOS OU CARÁCTER MORAL 

Cando obedecemos normas morais como dicir a verdade, axudar aos amigos, e facémolo de 

forma libre e consciente, Por que o facemos?, inflúe na nosa conduta o que din os demais, o 

medo ao castigo, tratamos de obter un premio, queremos ter boa fama, facémolo porque leva, 

porque o fan outros, ou porque esa conduta parécenos boa e correcta? A madureza moral 

alcánzase cando se pasa da heteronomía á autonomía moral, cando un é capaz de decidir 

reflexivamente que normas considera boas e ademais é capaz de crear outras novas, as 

interioriza e elabóraas por medio dunha análise crítica racional. Podemos dicir que o proceso 

polo que maduramos moralmente e tamén o proceso polo que adquirimos conciencia moral e 

sentido do bo e o malo. É un paso da dependencia dos demais e o seu criterio cara a 

formación do noso propio criterio moral  

Autonomía moral: A autonomía (do grego auto, un mesmo, e nomos, norma, lei é, en 

termos xerais, a capacidade de tomar decisións sen axuda doutra persoa, por 
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convencemento propio de que é o que debe facer; este tipo de persoa, non se guía por 

meras opinións persoais, senón que racionalmente e por propia vontade, asume como 

propios valores e normas da sociedade na que vive. Oponse á heteronomía. Dicir a 

verdade porque crees que é o correcto é un exemplo de conduta autónoma 

Heternomía moral. ( do grego héteros, que significa outro, e e nomos, lei) cando as 

decisións que tomamos están condicionadas por algo alleo á nosa conciencia; é dicir, 

cando obedecemos unha norma imposta por alguén distinto de nós mesmos: pais, 

autoridade relixiosa, amigos, consecuencias que pode ter o medo ao castigo si non a 

cumprimos.. Por exemplo, dicir a verdade por medo ás consecuencias que se deriven 

de mentir. 

ACTIVIDADES 

9. Le o seguinte texto e explica a continuación o significado dos conceptos de autonomía 

e heteronomía. Distingue, a partir do devandito no texto, cales son os elementos que 

fan que unha acción sexa autónoma ou heterónoma.  

 

 

10. Analiza as seguintes situacións e indica cales son de autonomía e cales de heteronomía: 

a. Os teus compañeiros de clase escoitan un tipo de música que non che interesa 

moito, pero pídeslles que che pasen cancións para ser aceptada polo grupo. 

b. Un grupo de amigos faiche saír un sábado; ti non queres pero ao final pásascho 

ben. 

c. Dicir a verdade nunha situación comprometida en clase porque crees que non 

se debe mentir. 

d. Estudar para o exame de mañá por a vergoña de quedar en ridículo si sáeche 

mal. 

e. Actuar movido polos sentimentos 

f. Cando a túa nai obrígache a estudar para un exame e, grazas a iso, aprobas. 

g. O teu pai deuche diñeiro par sacarche o carné de conducir, pero prefires gastar 

ese diñeiro en libros porque gústache ler. 

Recorreremos a un novo exemplo. Unha muller embarazada descobre, mediante unha 

proba diagnóstica, que o fillo que espera é un deficiente mental.  

Ten que decidir se interrompe ou non o seu embarazo. O seu médico instrúelle que, si o 

desexa, pode abortar sen impedimentos clínicos de ningunha clase. Pero un sacerdote 

pretende convencela para que á parte decididamente esta posibilidade. A muller 

permanece perplexa ante a diversidade de criterio das fontes consultadas. Relixión, ciencia 

e até legalidade civil (si demora demasiado a súa decisión, infrinxirá o prazo legal para 

abortar) ofrécenlle, cada unha polo seu lado, criterios atopados sobre atopados sobre a 

licitud moral do propósito de impedir aquel nacemento. Pois ben, si ela obrase en 

conformidade con calquera destas fontes, pero sen reflexionar antes, ao seu propio e 

persoal criterio, sobre a conveniencia da súa acción, teriamos que dicir que decidiu 

segundo unha vontade heterónoma. Literalmente, segundo unha lei ou disposición alleas. 

Si, polo contrario, calquera que sexa a súa opción, atendeu previamente ao que dispoñen a 

súa razón e a súa conconciencia, esta muller decidiría segundo un querer autónomo, é 

dicir, segundo unha vontade non predeterminada por disposicións diferentes ás da súa 

propia lei ou autonomía. Norbert Bilbeny, Aproximación á ética, Barcelona, Ariel, 1.992, 

páxs. 237-238. 
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h. Unha persoa decide estudar economía porque o seu pai pídelle que continue co 

negocio familiar. Realmente gustaríalle dedicarse ao teatro pero cre que lle 

resultaría máis difícil atopar traballo. 

i. Ti queres ler un libro de terror, pero a bibliotecaria diche que non é adecuado 

para a túa idade e aconséllache outro libro que pensa que che gustaría máis. 

Aceptas porque confias no seu criterio. 

j. Cómprasche uns zapatos porque queres ir á moda. 

k. Empezaches unha relación de parella. A túa parella diche que che quere tanto 

que se molesta si falas con outras persoas; a ti non paréceche ben, pero por 

amor, renuncias a ver aos teus amigos. 

l. Unha persoa decide seguir estudando porque cre que é importante para o seu 

futuro, a pesar de que lle piden en casa que comece a traballar porque fai falta 

diñeiro en casa. 

m.  Unha moza musulmá decide seguir levando o veo porque a relixión é moi 

importante na súa vida. 

O DESENVOLVEMENTO MORAL  

O primeiro autor que iniciou unha investigación acerca de como evolucionaba o noso 

razoamento no momento de tomar unha decisión, foi Piaget (1932). Utilizando unha 

metodoloxía clínica (a través de entrevistas e observacións) con nenos de 6 a 12 anos acerca 

de como chegaban a aceptar as normas e constituír novas regras para a acción. Posteriormente 

Kholberg aplicou estes estudios de Piaget ao noso comportamento moral. Kholberg 

identificou varios estadios nese desenvolvemento e varios niveis dentro de cada estadio. A 

metodoloxía que usou foi a presentación de dilemas morais hipotéticos, respecto dos cales o 

individuo debía tomar unha decisión razoada.  

O importante para situar ao individuo nun estadio de desenvolvemento moral ou outro, non é 

a solución concreta senón o razoamento ou xustificación que o individuo da da súa acción. 

Kholberg identifica tres estadios que van de menor autonomía a maior autonomía á hora de 

tomar as decisións.  

Unha conduta moral é autónoma cando o individuo a toma dunha forma libre e independente 

de ningunha coacción externa. O oposto á autonomía é a heteronomía. Así un neno que se 

porta ben por medo ao castigo non está tomando decisións autónomas, senón que a súa acción 

é heterónoma. A conquista da autonomía é tanto unha cuestión de liberarse daqueles que 

exercen o poder sobre nós, como de ser capaz de tomar decisións conscientes e responsables.  

Os tres Niveis que describe Kholberg son:  

Nivel preconvencional: No que as decisións tómanse en base aos intereses particulares dos 

implicados. Neste nivel distínguense dous estadios:  

1. heterónomo, no que os intereses son inmediatos e teñen que ver coa evitación do 

castigo e o recoñecemento dunha autoridade externa (por exemplo: os pais).  

2. individualista. Neste o individuo aínda que recoñece os intereses dos demais, busca 

só o beneficio propio. É a moral do egoísmo.  
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Nivel convencional: As decisións tómanse tendo en conta o conxunto de relacións sociais 

implicadas e as consecuencias que a acción pode ter no conxunto social. Distínguense dous 

estadios:  

3. da aprobación social mediante o respecto ás normas establecidas. Este é o estadio 

das relacións interpesoais.  

4. Da conciencia social. Aquí o individuo recoñece a vida social como un ben que é 

necesario preservar e decide ás súas acción buscando o mantemento da vida social.  

Nivel postconvencional: A perspectiva para a toma de decisións sitúase máis aló dunha 

sociedade concreta, buscando normas universalmente válidas. Distínguense dous estadios 

fundamentais:  

5. do contrato social, no que se busca a racionalidade das leis para que se axusten ao 

maior número de individuos. Neste estadio é máis importante garantir o mantemento 

da sociedade ca o dos individuos.  

6. dos principios universais, o individuo toma as súas decisións atendendo á 

necesidade de recoñecer aos seres humanos como fins últimos, por riba das sociedades 

e as normas e buscando solucións racionais que garantan a igualdade e dignidade dos 

individuos. 

Kholberg propuxo un método baseado na solución de dilemas morais para determinar en que 

nivel de razoamento moral se atopaba unha persoa. Un exemplo típico é o dilema de Heinz. 

 

 

 

Unha muller estaba a piques de morrer dun tipo de cancro para o que se acababa de 

descubrir un medicamento que segundo o seu médico podía salvala. fora creado e posto á 

venda por un farmacéutico da mesma cidade. A súa preparación era cara pero el subíalle o 

prezo 10 veces. Pagaba 30?, o envasaba e cobraba por el 300?. O marido da muller doente, 

Heinz, pediu diñeiro prestado a toda a xente que coñecía, pero só conseguiu 150?, a 

metade do que lle custaba. Heninz dixo ao farmacéutico: A miña muller esta morrendo, 

por favor, véndeme o medicamento máis barato ou déixame pagarcho noutro momento. 

Pero o farmacéutico contestoulle: Non, eu descubrín a medicina e teño que gañar diñeiro 

con ela. Que debería facer Heinz? 
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Debemos ter en conta que o desenvolvemento moral prodúcese sempre pasando 

progresivamente polos diferentes estadios, sen ningún tipo de salto evolutivo, sen volver cara 

atrás. É un desenvolvemento que vai vinculado ao desenvolvemento psicolóxico da persoa. 

Sen desenvolvemento psicolóxico non hai desenvolvemento moral. Un dobre 

desenvolvemento en paralelo que non é exclusivo das sociedades occidentais, senón que, 

atendendo os resultados da aplicación de comprometidos dilemas morais a persoas de 

diferentes lugares do planeta, conclúe que son esquemas de razoamento universais. 

ACTIVIDADES 

11. Da a seguinte cuestión moral  “Por qué non se debe roubar nun comercio?” Di cal das 

seguintes respostas se corresponderían ao nivel 1 que establecía Kohlberg? 

a) Porque a acción viola dereito, neste caso o da propiedade. 

b) A policia pode prenderte. 
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c) A sociedade precisa protexer a propiedade pois é unha forma de protexer o 

traballo e a estabilidade social. 

12.   Constrúe dous razoamentos nos que se faga unha xutificación, unha no estadio 2 e 

outra no 3  

13. No  dilema de Heinz debíase respostar á cuestión debe Heinz roubar ou non a 

menciña? Sinala a que estadio de desenvolvemento moral corresponde cada unha das 

seguintes respostas 

a) Non, porque a lei é para todo o mundo; as leis dinnos que está ben e que non, a 

lei pode dar mais importancia á propiedade que á vida.  

b) Non, porque  convertiráse nun ladrón e, se o deteñen irá a prisión. 

c) Non, porque os seus amigos non agardan del un comportamento desta natureza 

e mudarían a súa opinión sobre el.   

d) Non, porque as preocupacións que terá despois e os problemas que lle suporán 

non lle conveñen de ningún xeito.  

e) Non, porque hai uns acordos sociais e, aínda que teña dereito á via, o 

farmacéutico ten dereito á propiedade.  

f) Sí, porque todo ser racional acepta que hai dereitos que están por riba de 

calquera outro: o dereito á vida é mais valioso que o dereito á propiedade 

porque sen el non existirían os outros.  

14.  Agora ti, reflexiona e resposta: 

a) Debe Heinz roubar a menciña? Por qué? 

b) Se  Heinz non ama á súa  esposa, Debe roubar a menciña de todas formas para ela? 

Por qué? 

c) Supoñendo que a persoa que está a piques de morrer non é a súa muller, senón un 

estrano, cres que  Heinz debe roubar a menciña? 

d) Hai algunha razón para que a xenta deba facer calquera cousa por salvar a vida 

doutra persoa? 

e) Como roubar é  un delito, entón pode afirmarse que  Heinz actuaría mal se rouba o 

medicamento? Sería moralmente malo? Por qué?  

f) Por qué debe a xente, como norma xeral, facer todo o que poda por cumprir a lei?   

g) Está o farmaceutico defendendo os seus dereitos? Está actuando moralmente? 

CRÍTICAS AO ANÁLISE DO DESENVOLVMENTO MORAL DE KHOLBERG 

Hai que sinalar que este mapa ou esquema xeral do desenvolvemento moral foi obxecto de 

diversas críticas. Carol Giligan, por exemplo, sinala que os estudos e traballos nos que se 

basea Kohlberg refírense a valores predominantemente masculinos (como a independencia e a 

xustiza). Pero, segundo Giligan, entre as mulleres predominan outros valores, como os de 

pertenza ao grupo, o afecto, a solidariedade, etc., valores que no esquema de Kohlberg son do 

Nivel II. Por iso, Giligan subliña que a escala de Kolhberg penca de androcentrismo, é dicir, 

de partir dunha visión do mundo enfocada desde exclusivos puntos de vista masculinos. 

Carol Gilligan considera que os sistemas de valores das mulleres (elas ven os asuntos morais 

en termos de relacións interpersoais e responsabilidades cara aos outros, poida que lles sexa 

difícil, se non imposible, poñer as súas propias necesidades por diante das necesidades 

daquelas persoas polas que se preocupan) son diferentes aos dos homes. 
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Gilligan realizou un estudo no cal os suxeitos eran mulleres e os dilemas que se propoñían 

eran cuestións reais, como o aborto. O resultado foi o descubrimento dun modelo ético 

diferente ao propugnado por Kohlberg: a ética do coidado. 

Os homes moveríanse no formal e abstracto, no respecto aos dereitos formais dos demais, no 

ámbito individual e nas regras. As mulleres moveríanse no contextual, na responsabilidade 

polos demais, nas relacións e nunha concepción global e non só normativa da moral. 

1
 

ACTIVIDADES 

15. Entra na seguinte  dirección web, e lee o apartado sobre a ética da xustiza e a ética do 

coidado. Como poderás ver ambas éticas son diferentes e moitas das súas concepcións 

se opoñen. Explical que che parece o mellor e o peor de cada unha xustificando a túa 

resposta.  

PRINCIPAIS TEORÍAS SOBRE A MORAL HUMANA  

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 

                                                             
1 Traducido de http://www.nodo50.org/doneselx/etica.htm  

http://www.nodo50.org/doneselx/etica.htm
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concepto de deber. Denomínanse tamén éticas formais porque basean a xustificación das 

normas morais na súa forma e non no seu contido. 

 

A PROCURA DA FELICIDADE 

 

ACTIVIDADES 

16. Lectura de textos e cuestionario 

 

A BOA VONTADE: KANT 

 

ACTIVIDADES 

17. Lectura de textos e cuestionario 
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Cuestionario 

 

 

 

A XUSTIZA COMO VIRTUDE ÉTICO-POLÍTICA. 

 

ACTIVIDADES 

18. Lectura de textos e cuestionario 

 

ACTIVIDADES 

RELATIVISMO E UNIVERSALISMO MORAL.  

 

ACTIVIDADES 

19. Lectura de textos e cuestionario 
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Ética da xustiza ou ética de mínimos hai deberes de xustiza que se poden exixir a calquera ser 

racional. Ética de máximos ou da felicidade intentan ofrece ideales de boa vida, que 

aconselllan un modelo de vida boa pero non o esixen. 

 

Ética de Máximos:  Ética de Mínimos 

Ideal de felicidad o “vida buena 

No universales 

Subjetivas 

Individuales 

lo que me da bienestar 

Ideal de justicia 

Universales: mínimo exigible a todoser 

racional 

Deseo general de todas las culturas 

Relaciones con otros 

“lo que es razonable “  

Frote o todo vale ou a total homoxeneidad de todos deben facer o mesmo, a idea de que a 

sociedade debe respetar una mínimos e respeten que cada quen vive segundo o seu mdelo de 

sfelicidade.. Vale para sociedades pluralista. Os mínimos de xustiza son o conxunto de 

vallores que cpomparten tódolos membros dunha sociedade, son esixibles; os máximos de 

felicidade son os difereente smodelos de boa vida que s poden vivir. 

 

Esto permite construir unha ética cívica democrática defendendo na valores mínimos de 

liberdade, solidariedade, tolerancia, promover unha actitude de diálogo para resolvelos 

problemas e construir unah ética universa onde as esixencias de xustiza sexan a base. 

 

ACTIVIDADES 
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PROPOSTAS OPCIONAIS DE TRABALLO 

TRABALLO CINE:  

Moitas películas propoñen problemas morais. Mi vida sin mi de Isabel Coixet, La lista de 

Schindler, de Steven Spielberg, Million Dollar baby de Clin Eastwood entre outras poden 

servir para facer unha análise de temas morais importantes  

Elixe unha delas ou outra que che pareza mais suxerente  e realiza sobre ela as seguintes 

actividades:  

1. Analiza cómo están caracterizadas as personaxes respecto da bondade e a malvade. 

Podes facer unha selección de fragmentos nos que se amose esa caracterización. 

2. Analiza as normas que seguen as personaxes e os valores que as dirixen.  

3. Fai un esquema das eleccións que fan durante toda a trama e tenta aplicar os estadios 

do desenvolvemento moral de Kholberg a ela. Analiza como elixen unhas opcións 

fronte a outras e resposta á cuestión: son libres para elixir? é autónomo? 

 

RESOLUCIÓN DUN DILEMA MORAL 

Analiza e resolve o seguinte Dilema moral. Cal sería a túa liña de acción se foras o 

protagonista e tiveras que tomar unha decisión:  

Na aula de 1º desapareceu unha cazadora e a semana pasada unha mochila. Pais e 

profesores están indignados polo que ocorre, pero ninguén di nada sobre os agresores e por 

tanto as medidas para tomar son variadas. Ameazaron con pechar o instituto e con facer 

rexistros a todos os alumnos. María, alumna de 4º, coñece aos ladróns. Son alumnos do seu 

curso e de 2º, e ela é amiga do xefe.. Comentou co seu amigo que está moi mal o que están a 

facer e que teñan ameazados aos alumnos. O xefe díxolle que se meta nos seus asuntos se 

quere que sigan sendo amigos. María está a exporse se debe dicir o que sabe para que 

termine dunha vez esta situación desagradable para todos. Pero se os denuncia, o seu amigo, 

que esta considerado como un bo alumno, será expulsado dada a gravidade dos feitos; se 

cala o dano pode ser aínda maior. 

Como traballar un dilema moral. 

http://es.slideshare.net/celiamariagarcia/como-trabajar-un-dilemamoral 

www.uam.es/.../Dilema_normas_de_realizacion_5.d... 

ÉTICA E LITERATURA:  O Corazón das Tebras.   

Elaborar unha análise dos tipos morais que ao longo da novela se desenvolven e a subida polo 

río como unha metáfora do desenvolvemento moral.  

Guía de traballo: https://prezi.com/bjphkx14e88y/joseph-conrad-o-corazon-das-tebras/  

http://es.slideshare.net/celiamariagarcia/como-trabajar-un-dilemamoral
http://www.uam.es/.../Dilema_normas_de_realizacion_5.d
https://prezi.com/bjphkx14e88y/joseph-conrad-o-corazon-das-tebras/
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VOCABULARIO: 

    
Acción moral: 

 

Altruísmo. Ter en conta aos outros mesmo por encima dos nosos intereses. 

 

Autonomía. Non depender doutros. Ser dono das propias accións. 

 

Bioética. É o estudo das ciencias da vida e o seu impacto na moral. Cobrou moita importancia 

nas últimas décadas; por exemplo, preguntarse pola clonación humana é un problema de 

bioética. 

 

Conciencia. A conciencia moral é a facultade pola cal as persoas coñecen a bondade ou 

maldade dos seus actos, unha especie de tribunal ao que nos sometemos a nós mesmos. 

 

Consenso:  

 

Convención moral: 

 

 

Deber . Aquilo que move a vontade dun individuo con carácter de obriga. O deber moral é 

unha norma que nos impomos e que se sanciona internamente 

 

Dilema moral: situación conflitiva entre dúas opcións a seguir. 

 

Egoísmo. Colocar os intereses propios por encima de calquera outra consideración. 

 

Etica a ética defínese como o estudo da acción moral. É unha disciplina filosófica que ten por 

obxecto a reflexión teórica sobre a moral e a linguaxe moral.  

 

 

Eudemonismo: 

 

Emotivismo: 

 

 

Hedonismo: 

 

Liberdade é a capacidade de elixir unha cousa ou outra. Oponse ao determinismo. Si estivese 

determinado, ou, o que é o mesmo, programado para actuar dun modo determinado, a miña 

liberdade sería pura aparencia. 

 

Madureza moral:  

 

Moral conxunto de valores, principios, normas ou regras de conduta que orientan o 

comportamento dos individuos dunha comunidade concreta e que ademais serven para valorar 

por medio de razoamentos a mesma conduta. Usáse tamén como adxectivo para calificar as 

acción (neste sentido opónse a inmoral, que sería a acción que incumplirá o conxunto de 

normas como propostas nunha moral dada) 

Norma moral. Regra ou pauta a seguir na propia actuación 
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Relativismo moral: 

Responsabilidade. Capacidade de asumir os efectos que se derivan das accións que realiza un 

mesmo. 

Subxectivismo moral: 

Utilitarismo: 

Universalismo moral:  

Valor. Cualidade pola que unha acción é preferida a outra. 

Virtude moral: 

Xustiza: 

ética de máximos, ética de mínimos, e utilitarismo. 

A NOSA SELECCIÓN DE WEBS 

 

TÍTULO: “AULA DE LA SOSPECHA”  

Ligazón: http://auladelasospecha.blogspot.com.es/ 

Comentario: Actividades de ética y filosofía en español y francés 

 

TITULO:  ACFILOSOFÍA 

Ligazón: http://www.acfilosofia.org/materialesmn/etica-11686/dilemas  

Comentario: Diversos dilemas morales para a materia de Etica 

 

TITULO: FILOPÓLIS 

Ligazón: http://www.xtec.cat/~lvallmaj/passeig/etimora2.htm  

Comentario: Introdución á ética con actividade práctica 

 

TITULO: ÉTICA E CINE 

Ligazón: http://www.eticaycine.org/  

Comentario: Recursos  

 

http://auladelasospecha.blogspot.com.es/
http://www.acfilosofia.org/materialesmn/etica-11686/dilemas
http://www.xtec.cat/~lvallmaj/passeig/etimora2.htm
http://www.eticaycine.org/

