
Repaso e exercicios para as reflexións éticas no período 
de confinamento: 

Xuizos éticos, valores e presunción de inocencia
 
(Lee e fai os exercicios que aprecen nos recadros)

Lembramos:

1.- QUE É A ÉTICA?

1.1.- QUE TIPO DE PROBLEMAS TRATA A ÉTICA?

1.2.- ÉTICA E MORAL

1.3.- MORAL, IMORAL E AMORAL

2.- MORALIDADE E LIBERDADE

2.1. AS NOSAS  ACCIÓNS TEÑEN  DIMENSIÓN MORAL PORQUE

SOMOS LIBRES.

2.2.- OS VALORES COMO CRITERIOS DE ELECCIÓN
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A reflexión moral non é so un asunto
especializado máis para quen desexa cursar
estudos superiores de Filosofía, senón  parte esencial
de calquera educación digna dese nome.
(F. Savater: Ética para Amador)



1.- LEMBRO: QUE É A ÉTICA?

Usamos  moitas  veces  a  palabra  ética  en  expresións  como:  “Non  o  vexo
ético”, “creo que o seu comportamento non foi ético”.  Ética ou ético é unha
palabra que se usa para calificar ou referirse a un  determinado tipo de
comportamento: aquelas conductas que consideramos correctas e dignas de
aprobación, en contraste con outros comportamentos que estimamos deben
ser rexeitados e considerados indignos. O contido da materia de Ética está
estreitamente  relacionado  con  eses  xuizos  que  constantemente  facemos
sobre a corrección ou incorrección das accións humanas.

1.-  Nestes días de confinamento son múltiples os xuizos facemos dos comportamentos
doutras persoas. Enumera os calificativos que o comportamento de moita xente está a
recibir estes días .Uns calificativos son positivos e outtos negativos, hai xente que polo
seu comportamento está recibindo mesmo insultos:

1.1. LEMBRO QUÉ TIPO DE PROBLEMAS TRATA A ÉTICA?
A ética  é  unha  parte  da  Filosofía  e  consiste  na  búsqueda,  a  través  da
reflexión, dos fundamentos racionais da conducta humana. Pero tamén como
reflexión individual e colectiva pode dicirse que é unha reflexión que ten
como proposito axudarnos a dominar o difícil arte de orientarse na vida .
É  evidente  que  todas  as  persoas   aspiramos  a  ter  unha  vida  o  máis
satisfactoria  posible,  é  dicir,  aspiramos  á  felicidade.  Sen  embargo,  para
lograr este fin, temos que aprender a orientarnos con acerto na existencia,
a non perder o rumbo.

Pero, por qué necesitamos orientarnos na vida? lembra o siguinte: un dos
trazos máis peculiares da existencia humana é o seu carácter problemático:
a vida  plantéxanos constantemente problemas que temos que resolver dun
xeito  ou  outro.  Tomar  decisións.  Pensar  as  diferentes  alternativas  e
escoller.   Case  sempre  son  pequenos  problemas,  ou  decisións  que  case
tomamos sen darnos conta. Pero, ás veces os problemas semellan graves, ou
as alternativas son demasiado diferentes ou representan camiños difíciles e
lévanos  moito tempo pensalas,  moita preocupación e dúbidas  :  Qué debo
hacer ao rematar a ESO?; Debo seguir enfadada ca miña nai? 



Para  dar  resposta  a  eses  problemas  que  a  vida  nos  pon  no  camiño,
precisamos de criterios que nos guien, saber en qué se fundamenta o que
pensamos  que  nos  convén  facer.  A  tarefa  da  Ética  é  suministrarnos
ferramentas para reflexionar sobre eses criterios. Por iso, a Ética é algo
así como unha brúxula  “... a brúxula non indica directamente o camiño a
seguir, senón que amosa cómo debe buscarse o camiño correcto”. (A. Pieper.
Ética y moral.)
Como vimos dicindo, a vida plantexanos problemas moi diversos. Pois ben,
eses problemas poden dividirse en dous grandes grupos: os que proveñen das
nosas relacións coas cousas e os que teñen que ver coas nosas relación coas
persoas.  É  evidente  que  as  nosas  relacións  coas  cousas  nos  plantexan
numerosos  problemas:  se  a  túa  moto  ten  unha  avaría,  iso  é  para  ti  un
problema. Sen embargo, os problemas que nos plantexan as cousas no son,
de seu, problemas de tipo ético: non ten sentido que nos enfademos ca moto
de deixarnos tirados.  De resolver ese tipo de problemas non se ocupa a
ética senón as diversas técnicas: a mecánica de vehículos, noutros casos a
agricultura, as telecomunicaciones, etc.
Agora  ben,  se  levas  a  moto averiada a  un  taller  e  o  mecánico négase  a
arranxala porque non lle gusta o teu aspecto, ou se a arranxa pero te tima
co prezo, ese si é un problema ético, e podemos intentar razoar porque ese
comportamento nos parecerá incorrecto. 
 Podemos engadir que a pregunta “cómo debo tratar a miña moto?” non ten
sempre  un  carácter  técnicas  dado  que  hai  repostas  tamén  éticas  a  esa
pregunta.  Debo  tratala  ben,  por  exemplo,  para  que  dure  moito  e  non
contaminar  mercando  outra  ou  sendo  prudente  coa  velocidade  para  non
danar a ninguén ou coidandoa valorando o esforzo de traballo e económico
de quen ma regalou.

En definitiva, os problemas éticos, a diferenza dos problemas técnicos,
xorden das nosas  relacións, directas ou indirectas, coas persoas: con
outras  persoas  ou  con  nos  mesmos,  que,  desde  logo,  tamén  somos
persoas. Así, a pregunta que fago no meu confinamento? Ou como valoro o
que fan os demais? Poden ter unha dimensión ética e podemos razoar sobre
iso. 

2- Razona porque valoramos negativamente uns comportamentos e positivamente outros.
Retoma a lista que fixeches na páxina anterior e agumenta en función de que se fai unha
valoración ou outra.



Os problemas que trata a Ética son, pois, os que xurden como resultado das
relación máis ou menos directas que mantemos, a través dos nosos actos,
con determinadas persoas. 
Mais,  porque  coas  persoas  e  non  cas  cousas?   Pois  porque  as  persoas
lamentablemente son quen de sufrir a dor e nese sentido poden sufrir polas
consecuencias das nosas acción. Outros seres vivos padecen tamén a dor e o
sufrimento,  polo  tanto  as  nosas  acción  e  as  súas  consecuencias  poden
involucralos.  Dese xeito, as relacións con outros  seres vivos,  cae tamén
dentro da reflexión ética.

Polo tanto a ética trata das nosas accións e dos problemas que as nosas
accións plantexen  nas relacións cos  seres que resultan afectados por eses
actos.  Naturalmente,  a  persoa  a  quen  afectan  os  teus  actos  máis
directamente  eres  ti  mesma.  Por  iso,  dicimos  que  a  Ética  ten  como
finalidade  o  estudo  das  consecuencias,  boas  ou  malas,  que  os  actos  da
persona teñen para ela mesma e para os demáis.

1.2.- LEMBRAMOS OS CONCEPTOS DE ÉTICA E MORAL

Dicíamos que a Ética estudia a corrección ou incorrección das nosas accións
na medida en que afectan a persoas, e a outros seres vivos ¿non trata do
mesmo que iso que chamamos Moral?
Efectivamente,  as nocións de Ética e  Moral son case equivalentes. Podemos
falar de reflexión moral, ou de problemas morais, no mesmo sentido en que
falamos de reflexión ética ou de problemas éticos.  Lembra que,  as dúas
palabras tivieron, no seu orixe, igual significado: ética ven do termo grego
ethos, que significa costume, o mesmo que o sustantivo latino mos, de onde
procede a palabra moral. Tanto a Ética como a Moral  ocúpanse, pois, do
mesmo: dos nosos  costumes e xeitos de actuar, na medida en que poden
considerarse correctas ou incorrectas, boas ou malas.
As veces, sen embargo, Moral e Ética son termos que se  usan nun sentido
diferente. Nese caso,  enténdese que a Moral se ocupa de establecer unhas
normas concretas de actuación. Dícimos por exemplo: Para a moral católica é
fundamental respectar X norma.
A  Ética,  pola  súa  banda,  ocuparíase  de  discutir  racionalmente  a  validez
desas normas que establece a Moral. É dicir, a Ética trataría de reflexionar
críticamente sobre os contidos que a Moral establece. Observa que ti podes
coñecer, aceptar e seguir determinadas normas e criterios morais,ou non e
ambas cousas as podes facer  sen terte preguntado nunca se esas normas e
criterios son válidos ou non. Isto último é do que se ocupa a Ética.



3.- Igual que falamos de moral católica ou moral victoriana para referirnos
á moral desa época, segunda metade do XIX en Reino Unido, poderíamos
falar da moral do confinamento? Que conxunto de normas ou formas de
vivir o confinamto se consideran de “boas persoas” e que comportamentos
se  están  a  considerarn  de  “malas  persoas”?  Lembra  que  tanto  un
comportamento como outro e a súa valoración poden non ser unánimes pero
si existir sobre eles un certo consenso social.

1.3.- MORAL, IMORAL Y AMORAL
● Moral : É aquela acción que se realiza de xeito consciente, voluntaria e
libre  e  que  consideramos  correcta  ou  boa.  Por  exemplo,  axudar  a  unha
persoa maior a cruzar a rúa, ser sinceiros cos amigos e amigas, etc.
● Inmoral : É aquella acción que se realiza de xeito consciente, voluntaria e
libre e que consideramos incorrecta ou mala.  Por exemplo, mentir, reírse
dun compañeiro, matar, roubar...
●  Amoral :  É aquela acción que  NON se realiza de xeito consciente, nin
voluntaria, nin libre e polo tanto a persoa que a fai non pode ser considerada
nin boa nin mala. Facer a dixestión máis ou menos facilmente, xesticular,
etc.  tampouco  terían  dimensión  moral  aquelas  accións  sen  consecuencias
para min ou outras persoas e que por ese motivo non valoramos a intención
que quen a fai, por exemplo deixarse o pelo máis ou menos longo, cociñar
máis ou menos rico, camiñar con paso máis ou menos rápido, etc.
 No sentifo do dito anteriormente, todas as accións animais son amorales.
Tamén o son  algunhas outras accións humanass, entre outras, aquelas que
se realizan baixo a coacción de alguén, por exemplo, se te poñen unha pistola
na cabeza e te obrigan a facer algo. O acto será malo pero probablemente
non xulgaremos a quen foi obrigado como mala porsoa.

Lembra os exemplos  aos que nos referimos na seginte situación:
Estou tomando nun bar unhas bebidas coas miñas amigas. Cando vou pagar
fagoo  cun  billete  de  10€,  sen  embargo  o  camareiro  dame  o  cambio  dun
billete de 20€ . Poden pasar varias cousas:

a) Non me decato de que cometeu un erro e marcho co cambio.
b) Doume de conta de que o camareiro me entrega mal o cambio e  fago
que non me entero para quedar cos cartos que non son meus.
c) Doume de conta de que o camareiro se enganou e llo digo para que
solucione o problema.



No primeiro caso diríamos que a acción é amoral, no b diríamos que a acción
é inmoral é a c dicimos que é moral, ou moralmente boa.

2.- MORALIDAE E LIBERDADE

2.1. AS NOSAS ACCIÓNS TEÑEN DIMENSIÓN MORAL  PORQUE
SOMOS LIBRES

O ser humano é unha realidade que se fai e se constrúe; un ser inacabado,
aberto,  unha  "entidade  infinitamente  plástica"  que  ten  que  facerse  a  sí
mesmo. Como sinala José Ortega y Gasset:

 “O ser humano non é cousa ninguna, senón un drama – a súa vida- , ... o modo
de ser da vida nin sequera como simple existencia é ser xa, posto que o
único que nos é dado e que hai cando hai vida humana é ter que facela, cada
un a súa. A vida é un xerundio e non un participio: un  faciendum e non un
factum ...A vida é quefacer". 

O texto anterior semella  difícil  de entender,  para  que resulte che máis
doado pensa o seguinte:  Se eu cunhas madeiras fago unha mesa non digo
que existe unha mesa ate que está rematada. Cando nace un humano sen
embargo queda moito por facer. A quen? A ese humano sobre todo.  

O ser humano non ten máis remedio que ir facendose  no transcurso da súa
vida porque é un ser non-especializado. O xeito de obrar do ser humano
non está fixado por natureza.  Carece de instintos que lle  indiquen como
facer  en  cada  momento.  Os  paxaros  saben  facer  niños  por  instinto,  as
arañas  complicadas  teas  pero o  quefacer humano debe ser  inventado en
cada momento, inventado quere dicir  decidido, pensado, imaxinado.
Por iso a  existencia humana e a liberdade son inseparables desde un
principio. 

Ortega y Gasset o expresa así:

"O ser humano ao non estar adscrito a unha consistencia fixa e inmutable -
a unha natureza - , está en disposición para ser, polo menos para intentar
ser, o que queira. Por iso o ser humano é libre e non por casualidade. É libre,
porque non tendo un ser  dado e  perpetuo non ten máis  remedio que ilo
buscando. E isto - o que vai  ser en todo futuro inmediato ou remoto - ten



que elexilo e decidilo el mismo. De sorte  que é libre  o ser humano á forza.
Non é libre de non ser libre".

Outros  animais,  non  os  humanos,   están  determinados  polo  instinto,
programados pola Natureza para actuar dun ou doutro xeito. Por exemplo as
termitas  non  poden  facer  algo  distinto  do  que  fan,  non  teñen  outra
posibilidade,  non poden elixir.  Polo contrario,  os seres humanos atópanse
sempre  ante varias posibilidades de actuación, entre as que, forzosamente,
teñen  que  escoller  unha.  Podemos  dicir,   co  filósofo  Xavier  Zubiri,  que
outros  animais  estas  axustados  ao  medio e  as  súas  acción axústanse  ao
medio e ao seu ser e en cambio os seres humanos temos que xustificar os
nosos actos.
 O filósofo francés J-P Sartre dixo: o ser humano esté condenado a ser
libre. Pero non se trata de que o ser humano posúa en cada momento un
número  infinito  de  opcións,  senón  que  sempre  se  atopa  un  abano  de
posibilidades, ás veces maior e outras moi pequeño, pero entre elas deberá
facer unha elección.

O  ser  humano  é  un  ser  libre  pero  iso  non  quere  dicir  que  el  decida
absolutamente todo sobre si mesmo, ou que non lle afecten e condicionen
outras cousas, ou que outras cousas non se lle impoñan.  Por exemplo  e en
primeiro lugar,  se lle  impón a vida mesma;  ninguén lle  consulta se  quere
nacer, se lle  impón ademáis unha época histórica, unha cultura, un país, unha
sociedad,  unha  familia,  unha  educación,  un  corpo  que  posúe  unhas
capacidades  e  non  outras.  Ortega  y  Gasset  denomina  circunstancia  ao
conxunto de elementos entre os que cada ser humano está necesariamente
situado.
E que forman parte do seu propio  eu. Pero non se lle impón como terá que
vivir esa vida e esa circunstancia. Iso o ten que decidir el. El ten que  elixir
a vida que lle foi imposta nesa circunstancia que tamén lle foi impuesta. Os
seres humanos, a diferenza doutros animais, podemos inventar e elexir a
nosa propia vida.

E como somos libres, somos responsables dos nosos  actos  e polo tanto
poden  ser  calificados  moralmente;  se  non  foramos  libres,  se  non
decidiramos o que facemos non tería sentido falar de moralidade nin de
valores morais. 

Ser  responsable  é  asumir  e  saber  que  o  acto  elexido  ten  unhas
consecuencias.  Cada  un  dos  nosos  comportamentos  deixa  unhas
consecuencias  no mundo que nos rodea e nos realiza dunha determinada



maneira.  Os  nosos  actos  nos  van  definindo,  nos  van  construindo   dun
determinado xeito. Se engañamos aos demais, podemos facerlle daño pero
ademáis nos facemos mentirosos, nos construimos como mentirosos ou seres
non dignos  de  confianza.  Se axudamos  aos  demáis  podemos beneficiar  a
outros e nos facemos a nos mesmos solidarios, ou altruistas, etc…

Dicir que ser responsable e asumir e coñecer as consecuencias das nosas
accións  introduce  neste  análise  un  novo  concepto:  a  consciencia.  Ser
consciente do que se fai e coñecer as consecuencias que ese acto terá. Ese
coñecemento pode ser básico para facer unha elección libre. Se non sei as
consecuencias da opción A e da opción B a miña decisión pode ser distinta á
que faría de coñecelas todas. Mais, se son plenamente consciente das miñas
opcións e das súas consecuencias convírtome en responsable da miña libre
decisión.

4. A tendencia da maioría da xente nestes día é pensar no pouco libre que
somos. Non podo pasear, non podo quedar cun amigo no bar, etc. Poden
parecernos poucas decisións  pero todo o tempo estamos escollendo que
facer  e  que  tipo  de  persoa  ser.  A  nosa  circunstancia  limita  a  nosa
liberdade  con  respecto  a  outros  momentos  pero  seguimos  escollendo.
Podes reflexionar e escribir  algo sobre  que decisións tomas cada día
desde que estamos confinados en casa? 

2.2.- OS VALORES COMO CRITERIOS DE ELECCIÓN

Que  o  ser  humano  sexa  un  ser  libre  significa  que  ten  que  estar
continuamente  elixindo  entre  as  posibilidades  de  actuación  que  se  lle
presentan.  Agora  ben,  porque  escollemos  o  que  escollemos?  Porque
decidimos ser sinceiros ou mentir?, porque escollemos seguir os costumbres
da sociedade na que vivimos ou ir en contra delas?
Nunha primeira  aproximación  podemos  dicir  que  facemos  o  que  facemos
porque nos parece preferible ao contrario, porque o xulgamos máis convinte
para nos, porque estimamos que é máis valioso ou porque o consideramos bo
desde o noso punto de vista.
Tódalas  personas,  consciente  o  inconscientemente,  valoramos  máis
algunhas das diversas posibilidades  de actuación  que  se  nos  presentan
habitualmente e á hora de escoller,  guiámonos por esas valoracións. A isto o
denominamos valores.
Son precisamente  os valores  os que  guían a nosa conducta  , os que  nos
indican que é o preferible,  que é o  convinte. En definitiva, son os valores



os  criterios  que nos axudan a  elexir e, polo tanto,  nos permiten actuar.
Sen valores  non  hai  elección  posible  e,  polo  tanto,  non  hai  acción.  É
IMPOSIBLE A VIDA HUMANA SEN VALORES,  pois como dicíamos ao
principio, a vida humana é quefacer,  dánnola  sen facer e para facela hai
que actuar, e para actuar necesitamos escoller segundo algún  criterio, pois
non escollemos ao chou nin por instinto.
Pero ademáis dos valores morais existen outros tipos de valores:
Valores útiles:  son cualidades de persoas e cousas que os fan aptos para
satisfacer as necesidades prácticas dos seres humanos. Un coitelo afiado,
por exemplo, ten un valor útil.
Valores pracenteiros: son cualidades de persoas e cousas que fan disfrutar
aos seres humanos. Unha boa comida ten valores pracenteiros.
Valores estéticos: son cualidades das persoas e das cousas que son capaces
de producir emoción. Unha peza musical posúe valores estéticos porque ten
cualidades para producir emoción.

A  diferenza  dos  demáis  tipos  de  valores,  os  valores  morais  non  son
cualidades das cousas, senon das persoas e das súas accións, na medida en
que esas persoas son responsables de tales accións.  Ademáis,  os valores
morais só se aplican as accións que se realizan de xeito voluntario e libre. 
Os  valores  morais  son  guías  de  conducta,  guías  que  lle  indican  ao  ser
humano, cando se lle ofrecen diversas posibilidades, cal é a preferible, a
melor, a máis valiosa, e, polo mismo, pola que ten que optar. Por iso, para
saber cales son de verdade os valores morais dunha persoa, o mellor que se
pode facer é  analizar a súa vida, as súas eleccións frecuentes.

Os auténticos valores morais dunha persoa son os que se traducen na
súa  vida   práctica  nun  comportamento  continuo,  habitual.  Para  unha
persoa, por exemplo, a  tolerancia é un valor moral, cuando habitualmente
respeta a forma de pensar e de vivir os demáis, sen tratar de impoñer as
súas opinións ou formas de vida. Os actos illados non definen os auténticos
valores dun individuo, se alguén di un día, por casualidade, unha verdade, iso
non significa que sexa sincero, nin que para el a sinceridade sexa un valor.
Aristóteles dicía a este respecto que unha anduriña non fai verán.

Os valores son, pois, os criterios que nos axudan a escoller unha acción e
tamén   a base das normas de comportamento. 
Sen  embargo,  elexir  ou  saber  cómo  actuar  en  cada  momento  non  é  tan
sinxelo como pode dar a entender o que levamos dito ata agora. Nalgunhas
ocasións os valores dunha persoa entran en conflicto uns con outros; con
frecuencia, das diversas posibilidades de elección que ten unha persoa nun



momento concreto, se lle presentan como valiosas todas ou varias delas e
non sabe qué preferir. Nese caso teríamos un conflicto de valores. Por iso,
porque os valores entran a menudo en conflicto é preciso saber cales son os
máis  importantes  e  as  razón  polas  que  o  son,  é  dicir,  é  necesario  ter
ordeadas as nosas preferencias, ou o que é o mesmo, ter xerarquizados os
valores.  Isto nos axudara   a non equivocarnos e a non confundir o que
verdadeiramente estimamos preferible co que nun momento concreto nos
apeteza.

5.- Podes reflexionar sobre algún conflicto de valores co que te atoparas
estes días e que dificultara as túas decisións e o teu comportamento?

3. CONCLUSIÓN E EXERCICIOS FINAIS: Xuixos morais, presunción
de inocencia e comprensión: Lembrando a Concepción Arenal

Os  humanos  somos  libres  e  por  iso  o  comportamento  dunha  persoa  é
diferente a de outra. Cada unha delas escolle. Como sabemos que moitas
accións son elexidas (supoñemos que a persoa tivo a capacidade de ter feito
outra cousa) xulgamos e valoramos o seu comportamento: aplaudimos física
ou simbólicamente, alabamos, agradecemos ou o condenamos e calificamos
negativamente,  reprochando,  insultando,  denunciando.  Sen  embargo,  hai
limitacións da liberdade pouco visibles. Se a persoa non é libre non pode
escoller  entre  todas  as  posibilidades.  Vimos  en  clase  o  que  siginifica  a
presunción de inocencia  no mundo do  dereito.  A presunción de  inocencia
podería valer tamén para os xuizos do comportamento a un nivel moral. 

6. As demandas das familias de persoas autistas que recibiron insultos por
pasear  van  nesta  liña.  Podes  facer  unha  lista  de  situacións  personais
semellantes ao autismo que poden ser comparables e comentaras situacións
de  condena e  insultos  desde  a perspectiva  do  repecto á  presunción de
inocencia?



7. Vimos en clase  as achegas e Concepción Arelal aos Códigos Penais de liña
humanistaria. Estudamos que significa a presunción de inocencia  Vimos na
figura de Concepción Areal como a comprensión, a compasión e a empatía
fomentan xuizos morais razoables e pouco fanáticos. Á luz do aprendido en
clase e coa túa propia reflexión e opinión comenta as seguintes imaxes que
se “reenviaron” este mes polas redes sociais.






