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HISTORIA DA FILOSOFÍA 

 

OPCIÓN A 
 

 Lea atentamente o seguinte texto de LOCKE e a partir del responda as cuestións 

que se formulan. 

▪ Teña en conta que se trata de cuestións interrelacionadas. Procure integrar as respostas 

nunha composición redactada de maneira unitaria. 

▪ Na avaliación da proba teranse en conta non só os contidos do exposto (coñecemento da 

materia), senón tamén as calidades formais da exposición, tanto nos aspectos relativos ao 

uso dun vocabulario axeitado coma no referente á corrección sintáctica, ortográfica e 

estilística. 

 

TEXTO 

 

 Polo tanto, onde queira que calquera número de persoas se xunten nunha sociedade 

dispostas a abandonar cada un o seu poder executivo da lei da natureza, e a renunciar a el a favor 

do poder público, alí e só alí haberá unha sociedade política ou civil. E isto dáse onde queira que 

un número calquera de homes, en estado de natureza, pase a formar unha sociedade co fin de 

construír unha persoa ou corpo político baixo a soberanía dun goberno supremo, ou tamén cando 

calquera particular se une e incorpora a un goberno xa feito. Xa que neste caso autoriza á 

sociedade ou, o que é o mesmo, ó poder lexislativo dela a facer leis para el, tal e como o ben 

público de dita sociedade requira, para a execución das cales é preciso (como para os seus 

propios decretos) a súa colaboración. E isto pon os homes fóra do estado de natureza. 

 

J. LOCKE, Segundo ensaio sobre o goberno civil, VII, § 89 (trad. de M. E. González Escudero) 

 

 

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 seu marco histórico e filosófico. 

— Cuestión contextual: Renacemento e Reforma. 

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

—Lea atentamente o texto e a partir del responda a seguinte cuestión temática: A 

idea de “estado de natureza” como fundamento ideolóxico do novo Estado 

burgués: a teoría do contrato social en Locke. 

III) Cuestión transversal (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. 
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HISTORIA DA FILOSOFÍA 

 

OPCIÓN B 
 

 Lea atentamente o seguinte texto de MARX e a partir del responda as cuestións que 

se formulan. 

▪ Teña en conta que se trata de cuestións interrelacionadas. Procure integrar as respostas 

nunha composición redactada de maneira unitaria. 

▪ Na avaliación da proba teranse en conta non só os contidos do exposto (coñecemento da 

materia), senón tamén as calidades formais da exposición, tanto nos aspectos relativos ao 

uso dun vocabulario axeitado coma no referente á corrección sintáctica, ortográfica e 

estilística. 

 

TEXTO 

 

 En que consiste, pois, a alienación do traballo?  

 Primeiro, en que o traballo é externo ao traballador, é dicir, que non pertence á súa 

esencia, que, por iso, o traballador non se afirma no seu traballo, senón que se nega, non se sente 

ben, senón infeliz, non desenvolve unha enerxía física e espiritual, senón que mortifica o seu 

corpo e estraga o seu espírito. De aí que o traballador só se sinta consigo mesmo fóra do traballo 

e no traballo fóra de si. “No seu” está cando non traballa e cando traballa non está “no seu”. O 

seu traballo non é, pois, voluntario, senón obrigado, traballo forzado. Non é daquela a 

satisfacción dunha necesidade, senón só un medio para satisfacer necesidades alleas. (…) 

Finalmente, a exterioridade do traballo para o traballador maniféstase en que non é o seu propio 

traballo, senón o doutro, en que non lle pertence, en que no traballo non se pertence a si mesmo, 

senón a outro. 

 

K. MARX, Manuscritos económico-filosóficos de 1844, I, XXIII (trad. de R. Martínez Castro)  

 

 

 

CUESTIÓNS PRINCIPAIS ÁS QUE DEBE DAR RESPOSTA A COMPOSICIÓN 

 

IV) Marco histórico e conceptual (avaliación: de 0 a 2,5 puntos): 

— Situar o autor do texto no seu marco histórico e filosófico. 

— Cuestión contextual: Revolución industrial e movemento obreiro. 

V) Comprensión temática (avaliación: de 0 a 6 puntos): 

—Lea atentamente o texto e a partir del responda a seguinte cuestión temática: O 

concepto de alienación. 

VI) Cuestión transversal (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. 
 


