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RESUMO:  
Neste projeto busca-se refletir sobre a origem do conhecimento, buscando compreender as 
visões dos filósofos empiristas e racionalistas. A gnosiologia é uma das áreas da filosofia 
que é voltada para compreensão da origem e da natureza sobre o que é possível conhecer, 
e dentro dessa área consolidaram-se duas teorias, a dos empiristas que diz que o 
conhecimento vem a partir do 5 sentidos e os racionalistas que dizem que ele vem através 
da razão. Devido a isso,  questiona-se: Qual é a origem do nosso conhecimento? Em qual 
confiar? Nos 5 sentidos ou na razão? A fim de responder essas questões se realizou uma 
pesquisa bibliográfica, utilizando livros, sites e revistas para fundamentar o texto. 
Inicialmente, busca-se compreender as leis que regem o processo do conhecimento. Para 
tal, primeiramente intenciona-se compreender a teoria dos filósofos empiristas. Em seguida, 
busca-se compreender a teoria dos filósofos racionalistas. Em um terceiro momento, busca-
se refletir sobre as teorias contemporâneas atuais, nas quais o conhecimento se forma a 
partir da união dos 5 sentidos e a razão. Foi aplicado um questionário no Colégio interativa 
para o ensino fundamental II e para o Ensino Médio, neste questionário foram obtidas no 
total de 80 respostas, com isso é possível compreender que cada pessoa se adapta a uma 
teoria e que nem todas pensam igual, cada uma defende uma teoria que acha verdadeira. 
Por enquanto, foi descoberto que cada pessoa se adapta de diferentes maneiras, uma ao 
racionalismo, outras pelo empirismo e outras pelos dois ao mesmo tempo. 
 
Palavras-chave: Empirismo, Racionalismo; Origem do conhecimento; Teoria do 
conhecimento. 

 

 

 

 

 

 

 



 
INTRODUÇÃO:  

A filosofia se preocupa com a totalidade dos saberes e dentro desta totalidade está 

a teoria do conhecimento. A teoria do conhecimento, ou gnosiologia busca saber e 

compreender as opiniões, a dos racionalistas que dizem que o conhecimento vem a partir 

da razão que eles pensam que aprendemos tudo com o raciocínio, como exemplo 

estudando, lendo, etc e a dos empiristas que diz vir a partir do 5 sentidos, que eles dizem 

que aprendemos observando, tocando, passando por aquilo. 

A filosofia é diferente dos outros saberes por conta das especificidades de cada um 

deles. É importante compreender que teoria do conhecimento não trata de cada objeto 

especificamente, mas das condições gerais para o conhecimento humano e sua relação 

com tudo aquilo que pode ser conhecido (SALATIEL, 2020).  

Pessoas se questionam qual a origem do conhecimento humano, e  como encontrar 

o conhecimento certo, para poder confiar. Então no projeto busca-se refletir sobre essas 

dúvidas e descobrir o que cada um quer dizer. A teoria dos racionalistas queria dizer que 

na razão foi onde aprendemos tudo e a dos empiristas quer dizer que com os 5 sentidos é 

que aprendemos tudo (tato, visão, olfato, paladar, etc). 

Exemplo: empirismo: Você vê um tênis e o enxerga verde mas outra pessoa o 

enxerga cinza, isso quer dizer que sua visão te enganou. 

Exemplo: racionalismo: Você vê um doce e pela aparência acha que ele é delicioso, 

mas quando o come (empirismo) vê que ele é ruim, os 5  sentidos e seu cérebro  te 

enganaram. 

                                     
Figura 1: conhecimento. Fonte: https://estadodaarte.estadao.com.br/racionalismo-na-politica-de-

michael-oakeshott/  

 

PROBLEMA:  

Hoje em dia, várias pessoas se questionam qual a origem do conhecimento humano, e  

como encontrar o conhecimento certo, para poder confiar. Por isso, na pesquisa busca-se 



 
refletir sobre as duas teorias e observar, pesquisar e perguntar para as pessoas qual das 

teorias elas defendem, e acreditam. Qual é a origem do nosso conhecimento? Em qual 

confiar? Nos 5 sentidos ou na razão? Ou juntando os dois? 

 

OBJETIVO  

Objetivo geral: O objetivo é refletir a origem do conhecimento, buscando 

compreender como os seres humanos constroem o conhecimento.  

Objetivos específicos (se houver):  

- Compreender a teoria empirista, representada pelo pensamento do filósofo 

Francis Bacon.  

- Compreender a teoría racionalista, representada pelo filósofo René 

Descartes 

- Refletir sobre o que a ciência contemporânea pensa sobre isso.  

 

MATERIAIS E MÉTODOS (ou Metodologia) 

Esta é uma pesquisa bibliográfica, portanto, se utiliza de livros, sites e revistas para 

fundamentar o texto. Inicialmente busca-se compreender as leis que regem o processo do 

conhecimento. Para tal, primeiramente intenciona-se compreender a teoria dos filósofos 

empiristas. Em seguida, busca-se compreender a teoria dos filósofos racionalistas. Em um 

terceiro momento, busca-se refletir sobre as teorias contemporâneas atuais, nas quais o 

conhecimento se forma a partir da união dos 5 sentidos e a razão. Foi aplicado um 

questionário do 6º ano ao Ensino Médio ano e foram obtidas 80 respostas foi possível 

compreender que cada pessoa se adapta a uma das teorias ou as duas ao mesmo. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Por enquanto, foi descoberto que cada pessoa se adapta de diferentes maneiras, 

uma ao racionalismo, outras pelo empirismo e outras pelos dois ao mesmo tempo. 

 

 

 

 



 
Figura 2: 1ª pergunta do questionário 

  

Fonte: próprio autor 

 

A primeira pergunta feita foi: Você aprende melhor de que forma? A partir do gráfico 

acima, pode-se observar que 70% dos entrevistados, assinalaram que aprendem unindo o 

raciocínio e a experiência. Somente uma pequena parte assinalou que acredita aprender 

através do raciocínio (13,8%), e 16,3% consideram que aprendem através das 

experiências, ou seja, do uso dos 5 sentidos. Com isso, é possível perceber que existem 

diferentes maneiras de aprender e de encontrar o conhecimento verdadeiro.  

A segunda questão do formulário tinha a intenção de interrogar as pessoas acerca 

da existência de um conhecimento inato ou não. 

 

Figura 3: 2ª pergunta do questionário 

 
Fonte: próprio autor 

De acordo com o Gráfico, 66,3% das pessoas assinalaram que acreditam que 

nasceram com a mente em branco. A menor parte, 33,8%, acredita que possui ideias inatas, 



 
ou seja, já tinha algumas ideias anteriormente a qualquer experiência. Neste sentido, a 

maioria das pessoas se posiciona como empirista, ao acreditar que são as experiências 

que preenchem e completam nosso conteúdo mental.  

A próxima questão questionava as pessoas de que forma elas alcançariam o 

conhecimento verdadeiro completo e confiável.   

 

Figura 4: 3ª pergunta do questionário 

 

Fonte: próprio autor 

 

Neste gráfico pode-se ver que mais da metade conclui que os 5 sentidos te 

proporcionam o conhecimento verdadeiro (52,5%), e menos da metade conclui que não 

(47,5%), mas então de acordo com o primeiro questionário a maior parte das pessoas 

assinalou que era unindo raciocínio e experiência, então com isso conseguimos ver que as 

pessoas aprendem de diferentes maneiras, e cada uma tem sua opinião. 

Na questão seguinte foi feito um questionário interrogando as pessoas com qual 

cor elas enxergavam a figura que colocamos. 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: 4ª pergunta do questionário 

 



 

 

          Fonte: próprio autor 

 

Neste gráfico podemos ver que nem todos enxergam a mesma cor, 70% assinalou 

que enxerga cinza e verde claro, o segundo mais assinalado foi rosa e branco, com 22,55% 

pessoas. Com isso é possível refletir sobre a confiabilidade dos sentidos, pois tem coisas 

que nem todos enxergam igual, logo não podem ter a mesma percepção de mundo.  

Figura 6: 5ª pergunta do questionário 

.  
Fonte: próprio autor 

 

Neste gráfico podemos ver que 96,3% assinalou que já foi enganado pelos 5 

sentidos no caso o paladar, e já pisou em falso na rua, e 3,7% assinalaram que não foi 

enganado pelo 5 sentidos assim podemos ver que os 5 sentidos não são 100% confiáveis 

às vezes ele nos enganam em várias coisas.  

Figura 7: 6ª pergunta do questionário 



 

   

 Fonte: próprio autor 

 

Neste gráfico podemos ver que 72,5% já foram enganados novamente pelos cinco 

sentidos só que com situações diferentes e 27,5% não foi enganado nesta situação, a 

situação diz se você já viu uma pessoa com ótima aparência e parecia legal e interessante, 

mas depois que a conheceu viu que ela não era legal. Isso demonstra que, por vezes, 

somos enganados pelas aparências.  

 

                        Figura 8: 7ª pergunta do questionário 

 

Além das questões objetivas, foi realizada uma questão dissertativa, na qual os 

entrevistados deveriam responder à seguinte pergunta:  Explique como você obtém o 

conhecimento verdadeiro sobre as coisas. 

Foram obtidas várias respostas, nas quais se considera que cada um aprende de 

maneira distinta.  

 

Resposta 1:  

Alguns fatos não precisam de experiência  para saber, tais como, o sol é uma estrela, e, o 
céu é azul por causa do oxigênio, pois foram provados por experimentos científicos, mas 
outras coisas, que geralmente não são fatos, precisam de experiência, por exemplo, uma 
pessoa que nunca entrou numa floresta não sabe como sobreviver na floresta.) Podemos 
ver nesta resposta que ele(a) respondeu que alguns fatos não precisam de experiência, 
mas por exemplo para os cientistas conseguirem aprender isso eles precisaram de 
experiência.  
 
Resposta 2:  



 
Obtenho o conhecimento verdadeiro a partir das experiências e do raciocínio, porque 
aprendemos através das nossas experiências, mas em algumas questões o raciocínio é 
mais certeiro e confiável. 
 
Resposta 3:  
Tendo experiências e explorando as coisas à minha disposição, e pelas pessoas que me 
ensinam coisas, apresentam fatos, e me explicam conteúdos. 

 Fonte: próprio autor 

 

Outras respostas como estudando, pesquisando, investigando, analisando, com 

experiências, conversando, etc. Com isso é possível perceber que, de acordo com a opinião 

das pessoas, elas aprendem de diferentes maneiras. Mas como realmente aprendemos? 

O que a Filosofia afirmou sobre isso, ao longo da história? Para tal, pretende-se expor duas 

teorias: primeiramente a teoria empirista, representada pelo filósofo Francis Bacon e, sem 

seguida, a teoria racionalistas, representada por René Descartes. 

Francis Bacon foi um dos críticos das ideias aristotélicas que nasceu em 22 de 

janeiro de 1561 e morreu em 9 de abril de 1626, aos 12 anos ingressou  no Trinity college 

da Universidade de Cambridge, também tem que se lembrar que criticar não significa ser 

contra, mas também a crítica pode ser algo positivo (PORFÍRIO, sem data). Além de um 

grande empirista, ele fundamentou as principais bases da ciência moderna com a base de 

um método científico capaz de conseguir suportar o conhecimento que pretende ser 

científico e universal. Francis Bacon criou um método de crítica que ele chamou de "ídolos" 

que ela estava baseada em algumas falsas noções e hábitos mentais incutidos na 

mentalidade dos homens. Para ele, a crença nos ídolos prejudicava o avanço da ciência e 

da racionalidade humana. Francis acreditava que o método indutivo é uma forma de 

pensamento que faz parte da observação (Sem autor, 2017). Ele acreditava que este 

método era mais funcional para investigações da ciência e tinha como base o empirismo.  

Francis Bacon foi um dos filósofos que junto com René Descartes construiu a 

filosofia de hoje, a filosofia moderna. Bacon era um empirista, e sua visão sobre os 

racionalistas é que a verdadeira ciência é a ciência dos acontecimentos e seu método é 

conhecido como racionalista experimental, e ele afirma que “o empírico se assemelham à 

formiga, pois se preocupa em acumular e depois comer a sua comida” (BACON, apud 

Marconatto, 2021). Francis acreditava que o método indutivo é uma forma de pensamento 

que faz parte da observação.  

René Descartes nasceu em 31 de março de 1596 e morreu em 11 de fevereiro de 

1650, foi um filósofo racionalista, físico e matemático que fundou o sistema filosófico 



 
denominado “Racionalismo” ou “Pensamento Cartesiano” Segundo ele, “se o homem 

pretende investigar a verdade, deve examinar seu próprio intelecto. O conhecimento é o 

mesmo para todos os objetos. O universo espiritual, contém o universo cognitivo da coisa 

em si” (DESCARTES, apud Frazão, 2019). Ele era considerado o pai do racionalismo. Ele 

também realizou diversos trabalhos na área da filosofia, ciências e matemática (Menezes, 

2020). Ele acreditava na existência de uma verdade absoluta, incontestável, para atingi-la 

desenvolveu o método da dúvida, que consistia em questionar todas as ideias e teorias 

preexistentes. Era um racionalista que se destacou na modernidade, que foi um o primeiro 

racionalista moderno a acreditar e defender que a mente humana é inata.  

Descartes defende três tipos de ideias: inatas, factícias e adventícias. Descartes 

convenceu-se de que a única verdade possível era sua capacidade de duvidar, reflexo de 

sua capacidade de pensar. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Por enquanto, foi descoberto que cada pessoa se adapta de diferentes maneiras, 

uma ao racionalismo, outras pelo empirismo e outras pelos dois ao mesmo tempo. Francis 

Bacon era um empirista radical, dizia que a tradição e autoridades filosóficas só 

atrapalhavam descobrir como o mundo realmente funciona, ele usa o método da indução, 

onde observações particulares. René Descartes foi um filósofo racionalista, físico e 

matemático que fundou o sistema filosófico denominado “Racionalismo”ou “Pensamento 

Cartesiano”, ele era considerado o pai do racionalismo. Ele também realizou diversos 

trabalhos na área da filosofia, ciências e matemática, ele acreditava que a mente humana 

é inata e também que havia uma verdade absoluta. 
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