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VOLUNTARISMO é uma doutrina que coloca 
a vontade sobre o intelecto. Ele afirma a primazia 
das tendências irracionais da vontade e ação sobre 
ideias e pensamento reflexivo, projetado na 
inteligência. É  a atitude de alguém que pensa 
mudar o curso dos acontecimentos por sua 
vontade, e pode nomear alguém para o limite 
demasiado prescritivas ou autoritário. 



LIBERTINS= Padres deixaram a Igreja e Deus

VOLUNTARISMO= Crença é apenas uma 

decisão

O que temos a perder ao acreditar em Deus? 

NADA !!!



A APOSTA DE PASCAL é uma proposta argumentativa 

Ela postula que há mais a ser ganho pela suposição da existência de Deus do que 

pela não existência de Deus, que uma pessoa racional deveria viver a sua vida de 

acordo com a perspectiva de que Deus existe, mesmo que seja impossível para a 

razão nos afirmar tal.

•se acreditar em Deus e estiver certo, terei um ganho infinito;

•se acreditar em Deus e estiver errado, terei uma perda finita;

•se não acreditar em Deus e estiver certo, terei um ganho finito;

•se não acreditar em Deus e estiver errado, terei uma perda infinita.

https://pt.wikipedia.org/wiki/Exist%C3%AAncia_de_Deus


O homem é feito visivelmente para pensar; é toda a sua dignidade 

e todo o seu mérito; e todo o seu dever é pensar bem. 

Vamos apostar na existência de Deus.

A Imaginação pode ser positiva e negativa

A razão, por mais que grite, não pode negar que a imaginação 

estabeleceu no homem uma segunda natureza.

Duas coisas instruem o homem, qualquer que seja a sua 

natureza: o instinto e a experiência. 

"O CORAÇÃO TEM RAZÕES QUE A PRÓPRIA RAZÃO DESCONHECE". ... 

A RAZÃO TEM LIMITES



“A consciência é o melhor livro de moral que temos; e é, certamente, o que mais 
devemos consultar.”

“O Homem não é o único animal que pensa. Entretanto é o único que pensa que 
não é animal.”

“O homem é feito visivelmente para pensar; é toda a sua dignidade e todo o seu 
mérito; e todo o seu dever é pensar bem.”

“Não tenho vergonha de mudar de ideia, porque não tenho vergonha de pensar.”



Contribuições Na Física e na Matemática:

➢ Divisão do conhecimento Humano

➢ Invenção da maquina de Calcular   (Pascalina)

➢ Triangulo de Pascal

➢ Tratado das Potências Numéricas

➢ A Teoria das Probabilidades

Máquina de Pascal

(Pascalina)



Contribuições Na Religião e na Filosofia:

➢ Inicio da militância religiosa  (1654)

➢Escritos filosóficos

➢Criticas  e ideais

"Não posso perdoar Descartes; bem quisera ele, 
em toda a sua filosofia, passar sem Deus, mas 
não pode evitar de fazê-lo dar piparote para pôr o 
mundo em movimento; depois do que, não 
precisa mais de Deus."

(Pascal, 1966) 



(Unesp 2018) - Nada acusa mais uma extrema fraqueza de espírito do que não

conhecer qual é a infelicidade de um homem sem Deus; nada marca mais uma má

disposição do coração do que não desejar a verdade das promessas eternas; nada é

mais covarde do que fazer-se de bravo contra Deus. Deixem então essas impiedades

para aqueles que são bastante mal nascidos para ser verdadeiramente capazes

disso. Reconheçam enfim que não há senão duas espécies de pessoas a quem se

possam chamar razoáveis: ou os que servem a Deus de todo o coração porque o

conhecem ou os que o buscam de todo o coração porque não o conhecem.

(Blaise Pascal. Pensamentos, 2015. Adaptado.) - O pensamento desse filósofo é

nitidamente influenciado por uma ótica:

a) científica.

b) ateísta.

c) antropocêntrica.

d) materialista.

e) teológica.
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Blaise Pascal (1623-1662), filósofo francês, constatou uma
dualidade na natureza humana: a grandeza e a miséria,
do homem – bem e mal, digno de desprezo e respeito.
Opõe uma desconfiança total na razão como modelo de
salvação do homem, afirmando que a racionalidade pode
até tomar conhecimento dessa dualidade, mas nada pode
fazer para superá-la.(AMORIM, Maria de Fátima.
Filosofia. Ensino Médio. v. 2. Belo Horizonte: Educacional,
2013.)

As ideias de Pascal deixam clara sua crítica:

A) à causalidade de Hume.

B) ao geocentrismo de Ptolomeu.

C) ao heliocentrismo copernicano.

D) ao racionalismo cartesiano.

E) ao relativismo de Montaigne
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Leia o trecho a seguir do pensador Blaise Pascal. O homem não passa de um
caniço, o mais fraco da natureza, mas é um caniço pensante. Não é preciso que
o universo inteiro se arme para esmagá-lo: um vapor, uma gota de água
bastam para matá-lo. Mas, mesmo que o universo o esmagasse, o homem
seria ainda mais nobre do que quem o mata, porque sabe que morre e a
vantagem que o universo tem sobre ele; o universo desconhece tu do isso.
Toda a nossa dignidade consiste, pois, no pensamento. Daí que é preciso nos
elevarmos, e não do espaço e da duração, que não podemos preencher.
Trabalhemos, pois, para bem pensar; eis o princípio da moral. Não é no espaço
que devo buscar minha dignidade, mas na ordenação de meu pensamento.
Não terei mais, possuindo terras; pelo espaço, o universo me abarca e traga
como um ponto; pelo pensamento, eu o abarco". PASCAL, Blaise.
Pensamentos. Coleção Os Pensadores, Abriu Cultural, 1988, Artigo VI; 347,
348. O Renascimento se caracteriza por construir uma visão de mundo
antropocêntrica, ou seja, centrada no próprio homem. No texto de Pascal
essa visão de mundo pode ser identificada por:
a) afirmar a qualidade natural do homem de pensar o universo.
b) apresentar o homem como mais nobre que a natureza por possuir a
capacidade de pensar.
c) colocar o universo como mais forte que a capacidade do homem para
abarcá-lo.
d) destacar a relação de subordinação da natureza em relação ao homem.



Leia o trecho a seguir do pensador Blaise Pascal. O homem não passa de um
caniço, o mais fraco da natureza, mas é um caniço pensante. Não é preciso que
o universo inteiro se arme para esmagá-lo: um vapor, uma gota de água
bastam para matá-lo. Mas, mesmo que o universo o esmagasse, o homem
seria ainda mais nobre do que quem o mata, porque sabe que morre e a
vantagem que o universo tem sobre ele; o universo desconhece tu do isso.
Toda a nossa dignidade consiste, pois, no pensamento. Daí que é preciso nos
elevarmos, e não do espaço e da duração, que não podemos preencher.
Trabalhemos, pois, para bem pensar; eis o princípio da moral. Não é no espaço
que devo buscar minha dignidade, mas na ordenação de meu pensamento.
Não terei mais, possuindo terras; pelo espaço, o universo me abarca e traga
como um ponto; pelo pensamento, eu o abarco". PASCAL, Blaise.
Pensamentos. Coleção Os Pensadores, Abriu Cultural, 1988, Artigo VI; 347,
348. O Renascimento se caracteriza por construir uma visão de mundo
antropocêntrica, ou seja, centrada no próprio homem. No texto de Pascal
essa visão de mundo pode ser identificada por:
a) afirmar a qualidade natural do homem de pensar o universo.
b) apresentar o homem como mais nobre que a natureza por possuir a
capacidade de pensar.
c) colocar o universo como mais forte que a capacidade do homem para
abarcá-lo.
d) destacar a relação de subordinação da natureza em relação ao homem.



Assinale a alternativa que identifica corretamente o 
filósofo e autor da frase "o coração tem razões que a 
razão desconhece".
a. ( ) Émile Zola
b. ( ) Francis Bacon.
c. ( ) Immanuel Kant.
d. ( ) Blaise de Pascal.
e. ( ) Jean-Jacques Rousseau.
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(UFPR 2006) - “A justiça sem a força é impotente; a força sem a justiça é tirânica. A
justiça sem a força será contestada, porque há sempre maus; a força sem a justiça
será acusada. É preciso reunir a justiça e a força; e dessa forma, fazer com que o
justo seja forte, e o que é forte seja justo.” (Pascal. Pensamentos V, 298. Apud.
BARROS, Alberto Ribeiro de. A teoria da soberania de Jean Bodin. São Paulo:
UNIMARCO, 2001.) Essa passagem dos Pensamentos do filósofo e matemático Blaise
Pascal (1623–1662) remete à relação de equilíbrio que deve existir entre o poder
político e a justiça. A respeito dessa questão central para a filosofia e a ciência
política desde o século XVII, assinale a alternativa correta.
A) John Locke (1632–1704) defendia que ninguém podia isentar-se das leis que regem
a sociedade civil, criticando enfaticamente as teorias absolutistas, que consideravam
uma prerrogativa do poder monárquico não se submeter às leis que regulavam a vida
dos súditos.
B) Nos séculos XVII e XVIII, as monarquias absolutistas foram controladas pelos
parlamentos em toda a Europa, prevalecendo as teorias políticas constitucionais sobre
a teoria do direito divino dos reis.
C) Ao escrever sobre as formas de governo, Montesquieu (1689–1755) aproximou-se
do pensamento político de John Locke, tornando-se um opositor da monarquia e
defensor do regime republicano democrático.
D) Os pensadores políticos dos séculos XVI e XVII que defenderam a causa política da
monarquia eram seguidores dos princípios políticos pragmáticos enunciados por
Maquiavel no começo do século XVI, mesmo que para tanto tivessem que renunciar à
moral e à religião.
E) Thomas Hobbes (1588–1679) foi um defensor do equilíbrio entre executivo e
legislativo, pregando a necessidade de um parlamento forte que moderasse a
monarquia.
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