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3 Iluminismo
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1  O Iluminismo pode ser definido como um movimento 
cultural surgido na Europa, cujo auge se deu no século 
XVIII, na França, e que criticava o Antigo Regime. Seus 
pensadores condenavam o absolutismo, pregavam o 
anticlericalismo e acreditavam que o uso da razão era o 
melhor caminho para vencer a ignorância e a superstição.

2  René Descartes defendia a ideia de que o conhecimento 
verdadeiro só poderia ser alcançado por meio do uso 
da razão e de uma rigorosa investigação. Por isso, toda 
ideia deveria ser questionada e colocada à prova antes 
de ser considerada verdadeira. Já John Locke defendeu 
ideias políticas bastante inovadoras, como as de que 
todo o poder advém do povo, de que seria necessário 
dividir o poder em duas instâncias (Legislativa e Execu-
tiva), de que o poder Legislativo deveria ser eleito e de 
que as decisões tomadas pelo poder Legislativo deve-
riam ser respeitadas por todos.

3  Neste capítulo, vários pensadores foram citados, como 
Locke, Rousseau e Montesquieu. Locke, por exemplo, 
defendia o fim da concentração dos poderes nas mãos 
do monarca e entendia que o poder político advém do 
povo. Montesquieu pregava a divisão do poder em três 
esferas: Legislativo, Executivo e Judiciário. Rousseau 
defendia o fim da monarquia, propondo em seu lugar 
uma república democrática, na qual prevalecessem os 
princípios de liberdade e igualdade social.
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1  a)  De acordo com a lei da oferta e da procura, o preço 

de uma mercadoria é regulado pelo mercado. Se a 
procura é maior do que a oferta, o preço do produto 
tende a subir. Se a oferta é maior do que a procura, o 
preço tende a descer.

 b) O mercantilismo pregava a intervenção do Estado 
na economia. Para tanto, o Estado deveria regular 
o preço das mercadorias, estabelecer políticas pro-
tecionistas, como barreiras alfandegárias e medidas 
de apoio à exportação, e impedir a livre-iniciativa 
dos indivíduos. Para Adam Smith, o Estado deveria 
diminuir a sua participação na economia, permitindo 
a liberdade de mercado, ou seja, a livre concorrência 
e o livre estabelecimento do preço dos produtos.

 c) O trecho contém uma crítica, pois, para Adam Smith, 
a relação entre oferta e procura é que deveria ser 
usada para regular o preço das mercadorias, e não o 
Estado, como acontecia durante o mercantilismo.
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1  a)  As imagens representam dois animais (elefante e 
rinoceronte), um esqueleto humano e a oficina de 
trabalho de um tipógrafo com seus diferentes equi-
pamentos. Os ilustradores tiveram a preocupação de 
fazer com que essas gravuras fossem as mais realis-
tas possíveis. O objetivo era demonstrar o conheci-
mento que as pessoas daquela época tinham a res-
peito desses assuntos.

 b) A Enciclopédia pode ser vista como um amplo pai-
nel do pensamento iluminista. Alguns de seus textos, 
inclusive, foram escritos por pensadores como Rou-
sseau e Montesquieu. A obra procurava reunir todo 
o conhecimento produzido até então. Assim, exis-
tem verbetes sobre os mais variados assuntos, como 
música, Filosofia, religião, Matemática, política etc. 
Elaborada ao mesmo tempo em que a Europa atra-
vessava o período da Revolução Industrial, muitos de 
seus verbetes tratam das novidades tecnológicas do 
período. Outros abordam as descobertas científicas 
que vinham acontecendo na época. Seus editores 
acreditavam que, dessa maneira, estavam afirmando 
o advento de uma nova era, baseada na luz da razão 
e na fé no progresso.

 c) De semelhante, há o fato de ambas as obras serem 
organizadas por meio de verbetes e procurarem 
sistematizar todas as informações conhecidas a res-
peito de um assunto. De diferente, pode-se citar o 
fato de a Wikipédia existir apenas na internet, pos-
suir os hyperlinks e permitir que qualquer pessoa 
acrescente uma informação a um texto.
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1  Os salões eram espaços mais informais do que as uni-
versidades ou academias de ensino, onde as pessoas se 
encontravam para discutir o pensamento iluminista. Ali 
se reuniam representantes de diferentes grupos sociais, 
desde membros da nobreza até comerciantes, funcio-
nários públicos, médicos, advogados etc. Muitos desses 
salões eram frequentados pelos próprios pensadores do 
Iluminismo, como Montesquieu ou D'Alembert. Assim, 
esses espaços acabaram se tornando um importante 
polo de difusão do pensamento da época.

2  O despotismo esclarecido foi uma forma de governo 
criada a partir da influência das ideias iluministas. Alguns 
monarcas absolutistas passaram a assimilar alguns dos 
princípios defendidos pelos filósofos iluministas e imple-
mentaram reformas políticas e administrativas em seus 
governos. Voltaire se tornou o conselheiro de um desses 
reis, Frederico II da Prússia. Com isso, ele colaborou ativa-
mente na organização desse tipo de governo.
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1  O pensamento iluminista – influenciado pelas ideias 
de Newton e Descartes – defendia um profundo rigor 
científico para se alcançar o conhecimento. Para tanto, 
todas as hipóteses precisavam ser testadas e verificadas 
na prática, antes de serem consideradas verdadeiras.

2  As ideias iluministas estão presentes em várias esferas 
das sociedades contemporâneas. No campo político, 
pode-se citar a divisão do poder observada em mui-
tos países, baseada na existência dos três poderes, e a 
importância das leis na organização das sociedades; no 
campo das ideias, a defesa do uso da razão; no campo 
das ciências, o rigor com o qual devem ser realizadas as 
pesquisas científicas; no campo da economia, a influên-
cia do pensamento liberal etc.

3  Um importante exemplo de contribuição científica reali-
zada por uma mulher foi a proposta de inocular pessoas 
com o vírus da varíola como forma de protegê-las contra 
essa doença. Essa ideia foi defendida por Mary Wortley 
Montagu, uma britânica que viveu entre 1689 e 1762.

 Explore seus conhecimentos 

1  B

 O movimento iluminista tem como base a defesa do 
individualismo, da liberdade de expressão e da tolerân-
cia religiosa e filosófica; o predomínio da razão sobre 
a fé (cientificismo sobre o misticismo) e a divisão dos 
poderes, combatendo o absolutismo, a sociedade esta-
mental e o poder da Igreja, entre outros princípios.

2  C

 O despotismo esclarecido foi uma maneira reformista de 
governar que marcou a Europa durante os séculos XVIII 
e XIX. Sem abrir mão da forma centralizadora de exercer 
a autoridade, diversos governantes foram considerados 
“esclarecidos” por compreender e aplicar princípios ilu-
ministas em seus Estados, tentando modernizá-los para 
evitar rebeliões e manter a credibilidade. Entre os prin-
cipais déspotas esclarecidos, destacaram-se Frederico 
II, da Prússia, Catarina II, da Rússia, e José II, da Áustria.

3  E

 A teoria da divisão de poderes foi consagrada pelo pen-
sador francês Montesquieu. Segundo ele, “é preciso 
que o poder limite o poder”, pois quando em uma única 
pessoa residem todos os poderes, esse governante 
tende a se tornar um tirano. Dessa forma, a proposta de 
Montesquieu é que haja três poderes: Legislativo, Exe-
cutivo e Judiciário.

4  B

 A importante obra A riqueza das nações, de Adam 
Smith, enaltecia a liberdade de mercado para a obten-
ção de desenvolvimento da economia, aspecto que pas-
sou a ser conhecido como liberalismo econômico e cuja 
defesa está entre os principais marcos do Iluminismo.

5  E

 O Antigo Regime se sustentava no poder absoluto dos 
reis, na sociedade estamental e no poder da Igreja, que 
reforçava a teoria do “direito divino”. Essa teoria foi 
veementemente combatida pelos filósofos iluministas. 
Nas sociedades europeias do Antigo Regime, o poder 
político e econômico estava concentrado nas mãos dos 
reis. A educação era controlada pela Igreja, que comba-
tia as ideias revolucionárias e científicas visando à manu-
tenção dos interesses vigentes.

6  E

 O Movimento Iluminista qualifica-se como uma das 
principais transformações da Europa entre os séculos 
XVI e XVIII, redefinindo vários aspectos culturais, sociais 
e políticos da sociedade na época, como a valorização 
do racionalismo e da Ciência em oposição ao absolu-
tismo e ao pensamento religioso.

7  A

 Em Discurso sobre o método, Descartes incentivava o 
processo de investigação científica para a descoberta 
de novos conhecimentos, o que incluía o domínio e a 
exploração de recursos naturais. No entanto, levando-
-se em consideração o posicionamento contemporâ-
neo, no qual o ser humano deve “ser consciente dos 
impactos de suas ações à natureza”, percebe-se uma 
oposição a esse tipo de pensamento devido a ideias de 
preservação ambiental e sustentabilidade.

8  B

 O Iluminismo (e, consequentemente, a Enciclopédia, 
elaborada com base nele), ao valorizar o pensamento 
racional, se opunha ao absolutismo, visto que esse tipo 
de governo concentra o poder em uma só pessoa por 
meio da justificativa religiosa de que o governante era 
eleito por decisão divina. Assim, tratam-se de políticas 
diversas e baseadas em preceitos opostos.

9  D

 Em suas concepções, Locke defendia o estabelecimento 
de práticas políticas que respeitassem as leis naturais 
do mundo. Locke defendia que os governos são repre-
sentantes da soberania popular e que, por isso, devem 
defender os interesses individuais e da coletividade, 
garantindo uma série de direitos, entre eles a liberdade.


