




Voltaire

▪ Voltaire (1694-1778), pensador francês, 
criticou as instituições políticas e 
religiosas.

▪ Defendeu a liberdade incondicional de 
crença e de expressão.

▪ Teve contato com os chamados déspotas 
esclarecidos, que costumavam se cercar 
de intelectuais.

▪ Atuou ativamente em vários episódios em 
que pessoas eram acusadas injustamente 
por motivos religiosos. Retrato do filósofo Voltaire, de 

Nicholas de Largilliere, 1718
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(Fgv 2016) “O gênero humano é de tal ordem que não pode subsistir, a menos que
haja uma grande infinidade de homens úteis que não possuam nada.”
(Dicionário filosófico, verbete Igualdade) - “O comércio, que enriqueceu os cidadãos
na Inglaterra, contribuiu para os tornar livres, e essa liberdade deu por sua vez maior
expansão ao comércio; daí se formou o poderio do Estado.”
(Cartas inglesas) Sobre os trechos de Voltaire, é correto afirmar que o autor

a) define, com suas ideias, os interesses da burguesia como classe, no século XVIII: o
comércio como condição para a acumulação de capital, a riqueza como fator de
liberdade e do poder de Estado e a propriedade ligada à desigualdade.
b) crê, como filósofo iluminista do século XVIII, nas igualdades social e política, pois a
filosofia burguesa elabora uma doutrina universalista que confunde a causa da
burguesia com a de toda a humanidade.
c) critica a centralização do poder na medida em que ela breca a liberdade, impedindo
o progresso das técnicas e a expansão do comércio que geram riqueza, e, ao mesmo
tempo, aceita a propriedade como fundamento da igualdade.
d) considera que a burguesia não se constitui em uma classe no século XVIII, e ela
precisa do poder do Estado centralizado para garantir a sua riqueza e, nessa medida,
aproxima-se da nobreza para obter apoio político.
e) defende, como representante da Ilustração, a liberdade ligada à ausência da
propriedade e elabora princípios universais, com direitos e deveres para todos os
homens, o que faz a igualdade econômica ser o fundamento da sociedade.
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(UNIOESTE 1998) - A frase “um rei, uma fé, uma lei” sintetiza o regime absolutista das nações
modernas. Sobre esse processo de construção das Monarquias Nacionais Absolutas, é correto
afirmar:

01) O Renascimento Cultural estimulou o individualismo e o
sentimento nacional, o que favoreceu a sustentação das monarquias
e a consolidação do Absolutismo.
02) A consolidação do Estado Moderno na França foi conseqüência,
entre outras questões, da sua vitória sobre a Inglaterra na Guerra dos
Cem Anos.
04) A teoria da soberania do Estado, de Jean Bodin, afirma a origem
terrena do poder real e a rebelião dos súditos contra o Rei, como
forma de conquistarem a liberdade. (O Poder é divino)
08) Na Inglaterra, a Revolução Gloriosa resultou na substituição da
Monarquia Absolutista pela Monarquia Parlamentar Constitucional.
16) Nicolau Maquiavel, autor de O Príncipe, entende que o rei deve
defender os interesses do Estado, mesmo através da violência.
32) O despotismo esclarecido, política adotada por soberanos
absolutistas a partir da segunda metade do século XVIII, contribuiu
para a racionalização da administração, a taxação de impostos e o
incentivo à educação.
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(Uepb 2014) O século XVIII europeu foi marcado pela crise do Antigo
Regime” e pelo advento do Iluminismo - um movimento intelectual e político
favorável ao uso da razão como forma de se alcançar a liberdade, a felicidade
e o bem-estar social. Analise as assertivas abaixo:

I. Enquanto movimento intelectual, o Iluminismo pretendia divulgar o
conhecimento até então produzido pela humanidade. Foi por isso que se
produziu, entre 1751 e 1780, uma Enciclopédia (composta de 35 volumes). A
ideia dos enciclopedistas era travar uma batalha permanente contra a
ignorância e a favor da educação popular.
lI. A base ideológica do Antigo Regime, assim chamado por se inspirar na
elaboração aristotélica, era a crítica ao poder absolutista e a defesa da
soberania popular. Filosoficamente, se filiava à elaboração de enciclopedistas
como Voltaire, d’Alembert,Montesquieu e Rousseau.
III. As sociedades europeias do Antigo Regime eram estamentais e o poder
político e econômico estava nas mãos da nobreza e da Igreja. Mas a educação
ficava a cargo dos enciclopedistas, que fundaram universidades para lecionar
aos filhos da elite um tipo de conhecimento laico, científico e comprometido
com a reestruturação social.
IV. Enquanto movimento político, o Iluminismo criticava as sociedades
estamentais baseadas no Antigo Regime. Os “homens da ilustração”
questionavam a influência política e cultural da Igreja, os privilégios da
nobreza, a servidão no campo e a censura às chamadas ideias perigosas”.
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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;
e) a base do progresso material e técnico, fundamento das fábricas, sem a qual
as indústrias não teriam condições de desenvolver a ideia de mercado.
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(Ufmg) Leia o texto. "Se existem ateus, a quem devemos culpar senão os tiranos
mercenários das almas que, provocando em nós a nossa revolta, contra as suas
velhacarias e hipocrisias, levam alguns espíritos fracos a negarem o Deus que esses
monstros desonram? Quantas e quantas vezes essas sanguessugas do povo não
levaram os cidadãos oprimidos a revoltarem-se contra o seu próprio rei?"

Esse texto é de autoria de

a) Descartes, no DISCURSO DO MÉTODO, em que apontava a fé como
um empecilho ao conhecimento.
b) Erasmo de Roterdã que, em O ELOGIO DA LOUCURA, condena a
leviandade com que o clero conduz os assuntos sagrados.
c) John Locke, em O SEGUNDO TRATADO SOBRE O GOVERNO CIVIL,
em que defendeu o direito à rebelião contra um governo tirânico.
d) Spinoza que, em sua obra TRACTUS THEOLOGICO-POLITICUS,
investe contra a intolerância religiosa e apregoa o livre pensamento.
e) Voltaire, que faz do seu DICIONÁRIO FILOSÓFICO um libelo
anticlerical com fortes críticas à conduta dos sacerdotes.
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