
6º ano Olimpo 

Empirismo, Racionalismo, Inatismo, 
Pascal, Espinoza, Rousseau, Locke 





1. Empirismo – defende que o nosso conhecimento 
começa com a experiência e com os sentidos. 

2. Racionalismo – defende que o nosso 
conhecimento começa com a razão e o 
pensamento. Inatismo 

3. Inatismo – defende que nós já nascemos com 
ideias. 



JOHN LOCKE 
O ser humano é uma tabula rasa ( ou papel em 
branco). 

Todo conhecimento vem da experiência: 
interna (tristeza) ou externa (fogo). 

Não existem ideias inatas, pois se existisse a 
criança não iria colocar do dedo na tomada, 
ela teria a ideia de perigo! 

Conhecimento é a percepção do acordo ou 
desacordo das coisas com as ideias. 



JOHN LOCKE 

Tipos de Ideias: 

 Ideias simples: derivadas da experiência 
(macio, frio, doce, branco) ou da reflexão 
(dor, crença, eu). 

 Ideias abstratas: vagas e sem sentido. 
Brancura (derivada do giz, leite, etc) 

 Ideias complexas: derivam da experiência 
ou das ideias simples. Ex: criaturas 
fabulosas, casa. 

 Ideias de relação: pela comparação com 
outra. Ex: ser maior que. 

 



BLAISE PASCAL 

O Ser humano é pensamento e razão. 
Só podemos confiar na razão. 

Espírito Geométrico – próprio das 
ciências, da Química, da Física, etc. 

Espírito de Fineza – próprio das 
contradições da vida do ser humano. 
Ex. conhecer sobre a alegria!  



BARUCH SPINOZA 
BENTO ESPINOSA 

BENEDITO SPINOSA 
Matéria e Pensamento são atributos 

de Deus. Mas o ser humano só pode 
confiar na razão como fonte do 
conhecimento. 

O ser humano possui Matéria e 
Pensamento. 

O ser humano deve buscar o 
conhecimento e aproximar do bem. 



JEAN JACQUES ROUSSEAU 

1. O ser humano era inocente (antigamente, as 
pessoas quase não falavam, quase não se 
encontravam com as outras e acreditavam em 
tudo o que falavam para ele) e se corrompeu 
na sociedade, querendo roubar aquilo que não 
é seu. 
2. Fases do aprendizado: 
a) Exercício inteligente dos sentidos (1-11 
anos). 
b) Educação intelectual (12-15 anos). 
c) Educação moral (15-22 anos). 
d) Educação política (22- anos). 

 


