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para que unha verdade sexa coñecemento ten que ser 
asimilada, e polo tanto, crida
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máis verdades que crenzas máis crenzas que verdades

todas as miñas crenzas son 
verdades

todas as verdades son crenzas



A PERCEPCIÓN Ainda que é supostamente máis obxectiva, 
organiza e interpreta datos sensoriais

A MEMORIA Permite a aprendizaxe dándolle continuidade á 
información; ainda que tamén aparece o 
esquecemento

A IMAXINACIÓN Modificar ou crear novas imaxes de xeito máis 
espontáneo e libre. Para algúns é unha capacidade 
corporal

A INTELIXENCIA Procesar información e seleccionar ou adecuar 
unha resposta. Nos seres humanos sérvese da 
linguaxe e a capacidade simbólica
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RACIONALISMO
IDEAS INNATAS
A universalidade e obxectividade de certas ideas implica que non 
dependen soamente de nós, senón que existen dalgún xeito 
previamente

EMPIRISMO
TÁBULA RASA
Construimos o coñecemento exclusivamente através das 
percepcións e experiencias que imos gravando na nosa mente como 
se fora un papel en branco



A sensibilidade

Os datos externos son procesados espacio-temporalmente con 
estruturas cognitivas innatas propias: o espazo e o tempo

O entendemento

Constrúe o fenómeno empírico cos datos sensíbeis e lle aplica as 
súas categorías (substancia, causalidade, etc.)

A razón

Trata de facer sínteses máis alá do fenoménico de cara as ideas 
metafísicas e as grandes preguntas da existencia. Pero aquí a razón 
atopa seus límites.
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Kant decía que se unha 
pomba pensara tal vez 
crería que o aire é un 

estorbo para voar porque 
lle ofrece resistencia ao 
seu aleteo. Non sabería 

que esa mesma 
resistencia é a que lle 

permite voar. Do mesmo 
xeito as nosas 

estructuras psiquicas.



Maurits Cornelis Escher, “Sube y baja”. Litografía, 1960



Racionalidade en Kant
Teórica

● Coñecementos científicos 
sobre o funcionamento das 
cousas

● Son contrastábeis 
obxectivamente en leis

Práctica

● Feitos habituais da nosa 
vida

● Non se contrastan senón que 
se prescriben en imperativos

● Precisa da forma 
desinteresada
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A VERDADE

“Santi buscaba a súa 
verdadeira nai”

“Aquel colar era de perlas de 
verdade”

“É verdade que 3+5 son 5”

“É verdade que María e Xoan 
foron ao cine”
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VERDADE DOS 
FEITOS

● Auténtica realidade vs. realidade 
aparente

● As apariencias engánannos: 
non nos deixan ver o real

● O real hai que desvelalo

● Tópico da Filosofía dende a 
Antigüedade
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VERDADE DAS 
PROPOSICIÓNS

● PROPOSICIÓNS EMPÍRICAS

○ correspondencia -> adecuación á realidade

○ coherencia -> sistema

○ éxito -> pragmatismo

● PROPOSICIÓNS FORMAIS

○ soamente esixe coherencia 



CRITERIOS 
PARA 
RECOÑECER 
A VERDADE

CERTEZA que nos impide 
dubidar da súa verdade. Sen 
embargo non é criterio 
suficiente posto que é 
subxectivo e estamos 
expost@s á influencia cultural, 
etc. 

[incluso podería chegar a haber 
verdades contra-evidentes?]

EVIDENCIA INTERSUBXECTIVIDADE

Procura OBXECTIVIDADE na 
aceptación universal de calquera 
suxeito racional requerindo 
consenso da comunidade. Sen 
embargo tampouco é suficiente, 
podemos estar conxuntamente 
equivocad@s

[teme polo xeral “a masa”, “o 
conxunto” á verdade?]



OS LÍMITES DO 
COÑECEMENTO

Que actitudes 
adoptamos ante 
a posibilidade de novo 
coñecemento?

DOGMATISMO
adquirimos novo coñecemento 
universal con certeza absoluta 

ESCEPTICISMO
dubida que sexa posible 
coñecemento firme e seguro, incluso 
chega a dubidar de todo 
coñecemento

CRITICISMO
Postura intermedio 
(dogmatismo/escepticismo) 
defendida por Kant: adquirimos 
coñecemento pero ten que ser 
constantemente revisado

RELATIVISMO
Toda verdade é contextualizada, non 
podemos alcanzar coñecemento 
universal

PERSPECTIVISMO
Toda verdade é perspectivada 
segundo un punto de vista. Ainda que 
existan verdades universais
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TEORÍA DO COÑECEMENTO A VERDADE OS LÍMITES DO COÑECEMENTO
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