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John John lockelocke
Biografía

• 1632-1704

• Profesor 
Griego y 
Retórica

• Doctorado en 
medicina.

Obras 

• Ensayo sobre 
el 
entendimiento 
humano.

• Pensamientos 
sobre 
educación.

Pensamiento

• Ideas 
proveñen
experiencia.

• Rexeita ideas 
innatas.

• Mente como 
tabula rasa.



David David humehume
Biografía

• 1711-1776

• Estudió 
filosofía en 
Francia.

• No pudo 
acceder a la 
cátedra de 
filosofía. 

Obras 

• Tratado sobre 
la naturaleza 
humana 
(1740).

• Investigación 
sobre el 
conocimiento 
humano 
(1748).

Pensamiento

• Ideas 
proveñen
experiencia.

• Rechazo 
causalidade.

• Rexeita
concepto de 
sustancia.



George George berkeleyberkeley
Biografía

• 1685-1753

• Ordenado 
sacerdote.

• Doctorado en 
Teología.

• Intento 
fundación 
escuela en 
América.

• Nombrado 
obispo.

Obras

• Tratado sobre 
los principios 
del 
conocimiento 
humano.

Pensamiento

• Ideas 
proveñen
experiencia.

• Empirismo 
levado ao
extremo.

• Os corpos
non son máis
que feixes de 
percepcións.
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fundamentosfundamentos
PercepciónsPercepcións ImpresiónsImpresións IdeasIdeas

Percepcións

inmediatas, vivas, 

actuais e 

intensas.

Percepcións

inmediatas, vivas, 

actuais e 

intensas.

Copias das 

impresións, 

reflexións sobre 

unha impresión.

Copias das 

impresións, 

reflexións sobre 

unha impresión.

Tódalas ideas xurden dunha

impresión, é decir, da 

experiencia.



EXemploEXemplo

O bico séntese, 

vívese, 

impresiona.

O bico séntese, 

vívese, 

impresiona.

ImpresiónImpresión IdeaIdea

O bico quedou

impreso na

mente. Ela o 

recorda

O bico quedou

impreso na

mente. Ela o 

recorda



“Nada hai no noso entendemento que non 

tivese pasado antes polos nosos sentidos.”

En resumenEn resumen

Significa isto que non podería pensar nalgo que

non tivese experimentado antes algunha vez?

Si



Concepto sustanciaConcepto sustancia

Concepto de sustanciaConcepto de sustancia

Todo fenómeno es conocido 

como una sustancia que 

persiste aunque cambien sus 

cualidades.

Todo fenómeno es conocido 

como una sustancia que 

persiste aunque cambien sus 

cualidades.

EmpiristasEmpiristas

Las cosas son 

colecciones de 

cualidades 

reunidas por 

una repetida 

experiencia.

Las cosas son 

colecciones de 

cualidades 

reunidas por 

una repetida 

experiencia.

La experiencia solo aporta 

una impresión sensible de 

las cualidades de las cosas, 

no de la sustancia.

La experiencia solo aporta 

una impresión sensible de 

las cualidades de las cosas, 

no de la sustancia.

rechazanrechazan

ya queya que



Concepto sustanciaConcepto sustancia

Percibimos  unha mesa 

con un cor e unha

forma xeométrica

Percibimos  unha mesa 

con un cor e unha

forma xeométrica

Percibimos a mesma mesa 

de diferente cor e con 

distinta forma xeométrica.

Percibimos a mesma mesa 

de diferente cor e con 

distinta forma xeométrica.

Non percibimos 

nada que permaneza

igual antes e despois.



Concepto Concepto causalidadEcausalidadE

Concepto de causalidadeConcepto de causalidade

Todo fenómeno debe ser 

coñecido como vinculado con 

outros fenómenos según unha

conexión causa-efecto.

Todo fenómeno debe ser 

coñecido como vinculado con 

outros fenómenos según unha

conexión causa-efecto.

EmpiristasEmpiristas

A conexión entre dous

fenómenos xurde como 

consecuencia do hábito ou do 

costume.

A conexión entre dous

fenómenos xurde como 

consecuencia do hábito ou do 

costume.

A experiencia non aporta 

ningunha impresión sensible 

de conexión necesaria.

A experiencia non aporta 

ningunha impresión sensible 

de conexión necesaria.

rexeitanrexeitan

ya queya que

Método inductivoMétodo inductivo

Non poden conseguir 

un saber universal e 

necesario.

Non poden conseguir 

un saber universal e 

necesario.

Por isoPor iso



Concepto Concepto causalidadEcausalidadE
Ao polo a frecuente 

repetición demóstralle que 

sempre que cacarea, recibe 

alimento a cambio. 

Ao polo a frecuente 

repetición demóstralle que 

sempre que cacarea, recibe 

alimento a cambio. 

O simple feito de que algo 

ocorrera certo número de 

veces produce a esperanza 

de que ocurrirá outra vez.

O simple feito de que algo 

ocorrera certo número de 

veces produce a esperanza 

de que ocurrirá outra vez.

Pero ninguén nos asegura 

que volva a ocurrir 

(problema inducción) e 

por iso,  ao polo sen que o 

agardara, lle retorceron o 

pescozo.

Pero ninguén nos asegura 

que volva a ocurrir 

(problema inducción) e 

por iso,  ao polo sen que o 

agardara, lle retorceron o 

pescozo.



ConclusiónConclusión
• O empirismo, o coñecemento como froito da

experiencia, abre as posibilidades para que o home se

convirta en autodidacta da súa propia vida.

• O empirismo derruba con facilidade conceptos,

visións doctrinais, relixiosas e teóricas, reducíndoas a

nada, porque non son froito das sensacións.

• O home de hoxe definitivamente é moi empirista, e

isto levouno a sentirse protagonista da súa propia

historia, a descubrirse capaz, a valorarse e a creerse.

• O empirismo, o coñecemento como froito da

experiencia, abre as posibilidades para que o home se

convirta en autodidacta da súa propia vida.

• O empirismo derruba con facilidade conceptos,

visións doctrinais, relixiosas e teóricas, reducíndoas a

nada, porque non son froito das sensacións.

• O home de hoxe definitivamente é moi empirista, e

isto levouno a sentirse protagonista da súa propia

historia, a descubrirse capaz, a valorarse e a creerse.
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