
 O EMPIRISMO – Documento de Traballo 2º Bacharelato 

 
1. Le os textos e responde ás cuestións que se plantexan: 

 
“As calidades orixinais que cabe observar nos corpos son solidez, extensión, figura, número, movemento ou repouso; 
estas, en calquera estado no que o corpo estea, son sempre inseparables del.” 

John LOCKE 
Compendio del ensayo sobre el entendimiento humano 

 
[Locke segue fiel á distinción entre calidades primarias e secundarias procedente dos atomistas, Galileo e Descartes. Agora ben, por que 
as calidades primarias representan por imitación (copian) as calidades reais dos obxectos e as secundarias non o fan? Porque así nolo 
amosa a natureza, contéstanos Locke. Pensemos na cor dun corpo: se se modifica a luz que este recibe, a súa cor cambia; se a luz 
desaparece, a cor tamén. Logo, a cor non é algo que estea realmente nos corpos. A súa extensión, porén, si que o está, pois permanece 
malia a calquera transformación: todas as cousas teñen, inevitablemente, extensión] 

 
“Podemos extraer a conclusión de que as ideas das calidades primarias dos corpos son semellanzas deles, e os seus 
arquetipos existen realmente nos corpos mesmos; pero as ideas que producen en nós estas calidades secundarias non 
teñen semellanza con elas en absoluto. Nada hai que exista nos corpos mesmos que teña ninguna similitude coas nosas 
ideas. Neles só hai o poder de causar tales sensacions en nós, e o que é azul, doce ou cálido, en idea, non é senón un 
certo tamaño, figura e movemento das partes insensibles dos corpos mesmos aos que lles damos estas denominacións” 

John LOCKE 
Compendio del ensayo sobre el entendimiento humano 

 
 

“Case que ao final da comida entrou a ama de cría cun neno dun ano nos brazos, que enseguidame descubriu e púxose a 
berrar coa elocuencia a adoitan os bebés, e como para oílo da ponte de Londres a Chelsea, para que lle desen un 
xoguete que era eu. Por pura compracencia a nai agarroume e achegoume ao neno, que axiña me colleu pola cintura e 
meteu a miña cabeza na boca, onde soltei un ruxido tan potente que o pillabán se amedrentou e deixoume caer, e 
rompería o espiñazo irremisiblemente se a nai non puxese o mandil debaixo. Para facer calar o bebé usou o ama de cría 
un axóusere, que era una especie de recipiente oco cheo de pedras grandes e suxeito por un cable á cintura do neno, 
pero todo en van, de modo que tivo que empregar o último recurso dándolle de mamar. Debo confesar que xamais nada 
me deu tanto noxo como a vista de aquel peito monstruoso que non podo encontrar con que comparalo para darle ao 
curioso lector idea da súa envergadura, forma e cor. Proxectábase dous metros cara a fóra e tiña non menos de cinco de 
circunferencia. A mamila abultaba case a metade da miña cabeza e a súa cor e a do ubre era tan sobrecargada de 
lunares, grans e pencas que nada podería encontrarse máis nauseabundo. […] Isto fíxome reflexionar sobre a finura da 
pel das nosas damas inglesas, que nos parece tan bela porque elas son do mesmo tamaño ca nós e os seus defectos non 
se ven máis ca con lupa, en cuxo caso a experiencia nos amosa como a cute máis suave e branca aparece grosa e áspera 
e descolorida.” 

Jonathan SWIFT 
Los viajes de Gulliver 

 
“  

- Non entendo como che pode gustar a tortilla de miolos. 
- Probáchela algunha vez? 
- Non. 
- E como podes dicir que non che gusta se non a probaches nunca?” 

 
Cuestións: 

1. Cal dos tres textos cres que representa mellosr a tese fundamental do empirismo? Por que? 
2. Segundo o texto de Swift, como lle afecta o costume á nosa percepción? Podes extraer algunha conclusión en 

relación coa relación entre “o que vemos” e “o que hai”? 
3. Na túa opinión, o texto de Swift e o de Locke, estarían dacordo no na obxectividade que se recoñece nas 

calidades primarias? 


