


ILUMINISMO



O século XVIII: Século das Luzes, A Ilustração.

Iluminar, combater o obscurantismo, eliminar as supertições e 

buscar esclarecimentos sobre a vida humana.

Predomínio da razão sobre a fé

Progresso como destino da humanidade. 

Igualdade

Tolerância religiosa/filosófica 

Intervenção Do Estado Na Economia

DEFINIÇÃO

•Segundo Séguier (1770), esses filósofos “com uma das 
mãos tentaram abalar o trono e com a outra 

quiseram derrubar os altares”.



ILUMINISMO 
DEFENDIA

LIBERDADE PESSOAL E 
SOCIAL 

PROPRIEDADE PRIVADA 

COMÉRCIO 

BURGUESES

COMBATIAM O MISTICISMO; 

• A IGNORÂNCIA;

• O ABSOLUTISMO;

• A IGREJA CATÓLICA;

•



O ENCICLOPEDISMOS

DENIS DIDEROT (1713-1784)

JEAN LE  ROND D’ALEMBERT (1717-1783) 

-organizadores de uma enciclopédia de 33 volumes, na

qual pretendiam reunir os principais conhecimentos da

época nos campos artístico, científico e filosófico.

-A obra exerceu grande influência sobre o pensamento

político burguês, defendendo, em linhas gerais, o

racionalismo, a independência do Estado em relação à

Igreja e a confiança no progresso humano através de

realizações científicas e tecnológicas.



DESPOTISMO ESCLARECIDO

Governantes Absolutistas promovendo em seus Estados uma série de

reformas:

Racionalizaram da administração

Igualdade de impostos as camadas sociais

Educação

Modernização da economia.

Os mais destacados foram: Frederico II da Prússia, amigo pessoal de Voltaire,

José II da Áustria, Catarina II da Rússia e o marquês de Pombal de Portugal,

Carlos III da Espanha.



(ENEM 2013) Os produtos e seu consumo constituem a meta declarada do
empreendimento tecnológico. Essa meta foi proposta pela primeira vez no
início da Modernidade, como expectativa de que o homem poderia dominar a
natureza. No entanto, essa expectativa, convertida em programa anunciado
por pensadores como Descartes e Bacon e impulsionado pelo Iluminismo, não
surgiu “de um prazer de poder”, “de um mero imperialismo humano”, mas da
aspiração de libertar o homem e de enriquecer sua vida, física e
culturalmente. CUPANI, A. A tecnologia como problema filosófico: três
enfoques, Scientiae Studia. São Paulo, v. 2, n. 4, 2004 (adaptado). - Autores da
filosofia moderna, notadamente Descartes e Bacon, e o PROJETO ILUMINISTA
CONCEBEM A CIÊNCIA COMO UMA FORMA DE SABER QUE ALMEJA LIBERTAR
O HOMEM DAS INTEMPÉRIES DA NATUREZA. NESSE CONTEXTO, A
INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA CONSISTE EM
a) expor a essência da verdade e resolver definitivamente as disputas teóricas
ainda existentes.
b) oferecer a última palavra acerca das coisas que existem e ocupar o lugar
que outrora foi da filosofia.
c) explicar a dinâmica presente entre os fenômenos naturais e impor limites
aos debates acadêmicos.
d) explicitar as leis gerais que permitem interpretar a natureza e eliminar os
discursos éticos e religiosos.
e) ser a expressão da razão e servir de modelo para outras áreas do saber que
almejam o progresso.
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(Ufv) O Marquês de Pombal, ministro do rei D. José I
(1750-1777), foi o responsável por uma série de
reformas na economia, educação e administração do
Estado e do império português, inspiradas na filosofia
iluminista e na política econômica do mercantilismo,
cabendo a ele a expulsão dos padres jesuítas da
Companhia de Jesus dos domínios de Portugal. - O
Marquês de Pombal foi um dos representantes do
chamado:

a) Despotismo Esclarecido.

b) Socialismo Utópico.

c) Socialismo Científico.

d) Liberalismo.

e) Parlamentarismo Monárquico
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(UFPA 2011) O texto abaixo recupera uma obra iluminista dirigida por Denis Diderot e Jean Le Rond d’ Alembert em
1772 na França intitulada de Enciclopédia ou Dicionário racional das ciências, das artes e dos ofícios. No texto
afirma-se que: na Enciclopédia não havia área do engenho humano que não tivesse sido coberta. Ali se observava a
confiança de que os homens eram, ou poderiam ser em breve, senhores de seu próprio destino, que poderiam
moldar o mundo e a sociedade de acordo com as suas conveniências e vantagens. Era o poder da razão. Por isso
mesmo a Enciclopédia não foi universalmente aceita. Poderes absolutistas civis e religiosos foram seus
combatentes. (DENT, N. J. H.. Dicionário de Rousseau. Rio de Janeiro: Zahar, 1996, p. 125. Texto adaptado). A
Enciclopédia proposta por homens iluministas como Diderot e D’Alembert foi
criticada no contexto francês do final do século XVIII, porque nesse momento o
absolutismo e razão significavam

a) modos de viver compatíveis, nos quais as novas e modernas ideias iluministas eram
absorvidas pelo reis absolutistas, que percebiam nelas as vantagens de se moldar o
mundo à sua forma e maneira, tal qual Diderot em sua Enciclopédia, o que possibilitou
o advento da monarquia constitucional.
b) maneiras de fazer política muito diversas. Para os racionalistas, a política absolutista
deveria ser reestruturada ou revolucionada, pois os novos saberes deveriam vir das
experiências e das novas ciências e não de Deus e seus emissários.
c) formas incompatíveis de fazer política, pois o povo francês era governado por um
velho monarca autoritário que se mantinha no poder devido à ignorância do povo. Já
livros como a Enciclopédia seriam a base da nova sociedade revolucionária e
anarquista proposta por Diderot.
d) formas de governo inconciliáveis, pois o absolutismo era autoritário e ultrapassado.
Já os enciclopedistas, como Diderot e D’ Alembert, desejavam a derrubada do Rei
pelos revolucionários comunistas, formadores de ideias socialistas vinculadas ao
marxismo contemporâneo.
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(Cesgranrio) Entre os séculos XVI e XVIII ocorreram diversas 
transformações culturais na Europa ocidental. Assinale a 
seguir a opção que identifica corretamente uma dessas 
transformações:
a) o desenvolvimento do pensamento científico, nos séculos 
XVII e XVIII, baseava-se na crítica, no empirismo e no 
naturalismo.
b) o movimento reformista, no século XVI, caracterizou-se por 
uma unidade de pensamento e práticas nos diversos países nos 
quais se difundiu.
c) a Contrarreforma, expressa no Concílio de Trento, entre 1545 
e 1563, alterou os dogmas católicos a partir de um enfoque 
humanista, que extinguiu os Tribunais da Santa Inquisição.
d) o Iluminismo, no século XVIII, baseando-se no racionalismo, 
criticou os fundamentos do poder da Igreja, apoiando os 
princípios do poder monárquico absoluto.
e) o Liberalismo econômico, na segunda metade do século XVIII, 
criticava o sistema colonial, defendendo a manutenção dos 
monopólios como geradores de riqueza da sociedade.
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(Fuvest) Sobre o chamado despotismo esclarecido é correto
afirmar que

a) foi um fenômeno comum a todas as monarquias europeias,
tendo por característica a utilização dos princípios do
Iluminismo.
b) foram os déspotas esclarecidos os responsáveis pela
sustentação e difusão das ideias iluministas elaboradas pelos
filósofos da época.
c) foi uma tentativa bem intencionada, embora fracassada, das
monarquias europeias reformarem estruturalmente seus
Estados.
d) foram os burgueses europeus que convenceram os reis a
adotarem o programa de modernização proposto pelos filósofos
iluministas.
e) foi uma tentativa, mais ou menos bem sucedida, de algumas
monarquias reformarem, sem alterá-las, as estruturas vigentes.
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(Mackenzie) O Despotismo Esclarecido, regime de
governo adotado em alguns países da Europa no
século XVIII, caracterizava-se por:

a) equilibrar o poder da burguesia financeira com a
nobreza feudal.

b) impor o poder parlamentar sobre o poder
monárquico.

c) tentar conciliar os princípios do absolutismo com as
ideias iluministas.

d) difundir monarquias constitucionais em todos os
reinos europeus, segundo os princípios liberais.

e) atribuir ao povo a participação no poder político.
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(Mackenzie) Sobre o iluminismo, é correto afirmar que:

a) defendia a doutrina de que a soberania do Estado absolutista
garantiria os direitos individuais e eliminaria os resquícios
feudais ainda existentes.
b) propunha a criação de monopólios estatais e a manutenção
da balança de comércio favorável, para assegurar o direito de
propriedade.
c) criticava a limitação ao direito à propriedade privada, o
absolutismo e a desigualdade de direitos e deveres entre os
indivíduos.
d) acreditava na prática do entesouramento como meio
adequado para eliminar as desigualdades sociais e garantir as
liberdades individuais.
e) consistia na defesa da igualdade de direitos e liberdades
individuais, proporcionada pela influência da Igreja Católica
sobre a sociedade, através da educação.
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(Puc-rio) Assinale a opção em que se encontra corretamente
identificado um dos preceitos fundamentais da Fisiocracia:

a) "O ouro e a prata suprem as necessidades de todos os
homens."

b) "Os meios ordinários, portanto, para aumentar nossa riqueza
e tesouro são o comércio exterior."

c) "Que o soberano e a nação jamais se esqueçam de que a
terra é a única fonte de riqueza e de que a agricultura é que a
multiplica."

d) "Todo comércio consiste em diminuir os direitos de entrada
das mercadorias que servem às manufaturas interiores (...)"

e) "As manufaturas produzirão benefícios em dinheiro, o que é
o único fim do comércio e o único meio de aumentar a grandeza
e o poderio do Estado."
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(Uel) "A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão teria grande repercussão no mundo
inteiro. 'Este documento é um manifesto contra a sociedade hierárquica de privilégios nobres,
mas não um manifesto a favor de uma sociedade democrática e igualitária. Os homens nascem
e vivem livres e iguais perante a lei, dizia seu primeiro artigo; mas também prevê a existência de
distinções sociais, ainda que somente no terreno da utilidade comum'...“ - Assinale a
alternativa que identifica um dos artigos da Declaração que prevê a
distinção a que o texto se refere.

a) "A propriedade privada é um direito natural, sagrado, inalienável
e inviolável."

b) "Os cidadãos de conformidade com suas posses devem contribuir
com as despesas da administração pública."
c) "A garantia dos direitos do homem e do cidadão necessita de
força pública que deve ser instituída em benefício de todos..."
d) "A lei só tem direito de proibir as ações que sejam prejudiciais à
sociedade."
e) "Ninguém pode ser molestado por suas opiniões, mesmo
religiosas, desde que sua manifestação não perturbe a ordem
pública...".
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(Uff) O Iluminismo do século XVIII abrigava, dentre seus valores, o racionalismo. Tal
perspectiva confrontava-se com as visões religiosas do século anterior. Esse confronto anunciava
que o homem das luzes encarava de frente o mundo e tudo nele contido: o Homem e a
Natureza. O iluminismo era claro, com relação ao homem: um indivíduo capaz de realizar
intervenções e mudanças na natureza para que essa lhe proporcionasse conforto e prazer.

Seguindo esse raciocínio, pode-se dizer que, para o Homem das Luzes, a
Natureza era:

a) misteriosa e incalculável, sendo a base da religiosidade do período, o
lugar onde os homens reconheciam a presença física de Deus e sua obra
de criação;
b) infinita e inesgotável, constituindo-se um campo privilegiado da ação do homem,
dando em troca condição de sobrevivência, principalmente no que se refere ao seu
sustento econômico;

c) apenas reflexo do desenvolvimento da capacidade artística do homem,
pois ajudava-o a criar a ideia de um progresso ilimitado relacionado à
indústria;
d) um laboratório para os experimentos humanos, pois era reconhecida
pelo homem como a base do progresso e entendimento do mundo; daí a
fisiocracia ser a principal representante da industrialização iluminista;
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(Ufv) O século XVIII é conhecido como o "século das luzes". Durante aquele período,
as realizações no campo da filosofia, das letras e da ciência alimentavam esperanças de
que a razão humana pudesse remodelar as instituições sociais e políticas, eliminando as
injustiças e as superstições.

Por DESPOTISMO ILUSTRADO entende-se:

a) o novo conjunto de ideias filosóficas, políticas e sociais
que emergem durante os séculos XVII e XVIII como crítica
ao Estado absoluto.
b) um estilo de governo, em voga entre os "reis filósofos"
do século XVIII, que pretendia reformar "pelo alto" as
instituições consideradas antiquadas.
c) o mesmo que liberalismo, defendendo a ampliação dos
direitos civis e liberdades políticas dos cidadãos.
d) a eliminação, na filosofia e na ciência, de toda
explicação ou argumento de fundo religioso, mágico ou
metafísico.
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