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OPCIÓN A 
 

Lea atentamente  o seguinte e texto de LOCKE e a part ir 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 apropiado, coma no referente á corrección sintáctica, ortográfica e estilística. 

 
TEXTO 

§ 89. 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 e dentro daquela 
república [commonwealth], establecendo un xuíz na terra con autoridade para a determinación de todas as 
controversias de dereito que xurdan entre eles, e para reparar as inxurias que puideran ocorrer contra 
calquera membro da república [commonwealth], o cal será xulgado polo poder lexislativo ou polos 
maxistrados sinalados para tal fin. E onde queira que houbese un número de homes dalgún xeito asociados, 
que non tivesen tal poder decisivo ó que apelar, entón alí estarán aínda no estado de natureza. 
§ 90. E polo tanto, é evidente que a monarquía absoluta, a cal é considerada por algúns como a única forma 
de goberno válida no mundo, é de feito incompatible coa sociedade civil e, polo tanto, non pode ser unha 
forma de goberno civil en absoluto. Dado que o fin da sociedade civil é evitar e remediar aqueles 
inconvenientes do estado de natureza que se derivan necesariamente do feito de que cada home sexa xuíz 
do seu propio caso, establecendo unha autoridade coñecida á cal calquera membro desa sociedade poida 
apelar en caso de ser inxuriado, ou en caso dunha controversia que poida xurdir, e á cal todos os  membros 
de dita sociedade deban obedecer. Onde queira que haxa un grupo de persoas que non teñan tal autoridade 
á que apelar, e que poida decidir calquera diferenza que entre eles poida alí xurdir, esas persoas estarán 
aínda no estado de natureza. Nel atópase todo príncipe con respecto a aqueles que estean baixo o seu 
dominio. 

J. LOCKE,  Dous Tratados sobre o Goberno (1.680-1.690). LII 

 
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:  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 teor ía 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. 


