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OPCIÓN B 
 

Lea atentamente  o seguinte e texto de KANT e a par t ir  del  responda as cuestións que se formulan.  
 Teña  en conta que se trata de cuest ións interrelacionadas . Procure integrar as respostas nunha 

composición redactada de maneira uni tar ia .  
 Na avaliación da proba teranse en conta non só os contidos do exposto (coñecemento da materia), senón 

tamén as cualidades formais da exposición, tanto nos aspectos relativos ao uso dun vocabulario apropiado, 
coma no referente á corrección sintáctica, ortográfica e retórica. 

 
TEXTO 

Non hai en ningures no mundo nin sequera fóra del nada pensable que poida ser considerado bo sen restrición, agás unha 
boa vontade.  (…)  

A boa vontade non o é pola súa acción ou os seus efectos, nin pola súa idoneidade para acadar tal ou cal fin proposto, 
senón unicamente polo querer, é dicir, é boa en si, e, considerada por si mesma, é en comparación moito máis digna de 
estima ca todo o que por ela puidera lograrse para satisfacer tal ou cal inclinación ou, se se quere, a suma de todas as 
inclinacións.  (…)  
Para desenvolver, porén, un concepto dunha boa vontade digna en si mesma da máis alta estimación e desprovista de 
calquera propósito ulterior, tal como xa está no san entendemento natural, que non precisa tanto de ser ensinado, senón 
máis ben só ilustrado… imos tomar en consideración [poñer diante nosa] o concepto de deber…  
Deber é a necesidade dunha acción por respecto á lei…  

O valor moral da acción non reside, por tanto, no efecto que dela se espera e tampouco en ningún principio da acción que 
precise tomar prestada a súa motivación daquel efecto esperado. Pois todos eses efectos (a comodidade da propia 
situación, ou mesmo o fomento da felicidade allea) podían ser logrados por outras causas e non se precisaba para iso da 
vontade dun ser racional, unicamente na cal, non obstante, se pode atopar o ben supremo e incondicionado. Por iso 
ningunha outra cousa máis que a representación da lei en si mesma –que, de certo, só pode realizarse no ser racional– en 
canto é ela, e non o efecto que agardamos, a determinación última da vontade, pode constituír o ben excelente que 
chamamos ‗ben moral‘, o cal está xa presente na persoa mesma que actúa conforme á lei, pero que non se pode esperar 
do efecto [desa acción]. 
Mais, ¿que clase de lei pode ser esa, cuxa representación, mesmo sen tomar en consideración o efecto que dela 
agardamos, ten que determinar a vontade, a fin de que esta poida chamarse boa absolutamente e sen reservas? Tendo 
eu desposuído á vontade de todos os estímulos que  poderían provir da observancia dunha lei calquera, nada máis resta 
que a conformidade a unha lei universal das accións en xeral, a cal unicamente ha de servir á vontade como principio; é 
dicir, eu debo conducirme sempre unicamente de xeito que eu poida tamén querer que a miña máxima se torne en lei 
universal. Aquí é, pois, a mera legalidade en xeral (sen poñer como fundamento ningunha lei determinada das  que rexen 
certas accións en concreto) a que serve de principio á vontade e tamén o que lle ten que servir para que o deber non sexa 
en todo caso máis ca unha vana ilusión e un concepto quimérico. E con isto está en perfecta concordancia a común razón 
dos homes nos seus xuízos prácticos, tendo sempre diante dos ollos o mentado principio. 

 
I. KANT,  Fundamentación da metafísica dos costumes. 

 
 

CUESTIÓNS PRINCIPAIS ÁS QUE DEBE DAR RESPOSTA A COMPOSICIÓN 
 
I) Marco histórico e conceptual: (avaliación: de 0 a 2,5 puntos) 

 Situar o autor do texto no marco histórico-cultural e filosófico da súa época. 

 Cuestión contextual:  fac tores  pol í t icos,  soc ia is  e  cu ltura is  que no século XVII I  
conducen á I lus t rac ión . 

 
II ) Comprensión: (avaliación: de 0 a 6 puntos) 

 Lea atentamente o texto e a partir del responda á seguinte cuestión temática: o  formal ismo 
mora l .  

 
III) Coñecemento específico: (avaliación: de 0 a 1,5 puntos) 

 Atendendo á problemática do texto e á cuestión temática, expoña –con claridade e rigor conceptual–, 
as relacións (de semellanza ou diferenza) con outros autores, correntes filosóficas ou épocas da 
―Historia da Filosofía‖. 

 Comentario persoal. 

 


