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Capítulo 3 Iluminismo

1  O historiador Franco Venturi afirmou que o movimento 
iluminista foi caracterizado pela defesa do uso da razão 
e do cientificismo. A partir desse argumento, pode-se 
afirmar que o homem só teme aquilo que não conhece; 
o Iluminismo propagou a confiança nas ciências e, assim, 
se contrapôs à ideologia religiosa vigente na época. 
Crenças no sobrenatural ou naquilo que não poderia ser 
comprovado por meio das ciências foram questionadas 
por intelectuais de diversas áreas, como economia e 
política. Essas questões de cunho filosófico, evidente-
mente, repercutiram na crítica a modelos sociais, como 
a sociedade do Antigo Regime, e em práticas econômi-
cas, como o mercantilismo.

2  A 

 Os déspotas esclarecidos eram monarcas que tinham 
aderido a alguns ideais do Iluminismo, tais como 
reforma judicial, medidas de abertura econômica, 
cobrança de impostos feita de forma racional, moderni-
zação militar e incentivo à produção científica e artística. 
A transformação dessas monarquias estava associada 
sobretudo ao atraso que viviam em comparação com as 
grandes monarquias europeias. Contudo, o despotismo 
esclarecido foi limitado a algumas casas monárquicas 
e, em alguns casos, resultou em autoritarismo. Afinal, 
conforme se lê no trecho, a conscientização dos indi-
víduos e o incentivo ao uso da razão eram um caminho 
irreversível, podendo resultar em revoltas das quais nem 
mesmo os reis que tinham optado pelas ideias iluminis-
tas iriam escapar.

3  Os textos apresentam posições políticas diferentes. O 
texto 1 se refere aos princípios absolutistas, a partir dos 
quais o rei é a pessoa que concentra todo o poder e 
qualquer autoridade emana dele. No texto 2, Diderot 
afirma que o poder do rei pertence ao Estado, sendo 
função do monarca preservar e garantir os direitos dos 
súditos, pois sem eles não haveria governo nem poder. 
O texto 3 se refere a um sistema político democrático e 
afirma que o poder emana do povo. É importante res-
saltar, ainda, que os três textos foram escritos em con-
textos históricos diferentes e devem ser interpretados 
como documentos que retratam a conjuntura das socie-
dades nas quais foram produzidos.

4  No texto 2, Diderot critica o poder único e abso-
luto do príncipe. Um dos pilares do Iluminismo era a 
noção de que o poder não deveria se concentrar nas 
mãos de apenas uma pessoa, o Estado deveria ser 
gerido em prol do povo, este com direitos e deveres. 
No primeiro artigo da Constituição brasileira de 1988, 
afirma-se que todo o poder emana do povo, sendo 
exercido por representantes eleitos nos termos das 
leis; ou seja, está garantido, na Carta constitucional, 
que a democracia deve ser a sustentação do sistema 
político brasileiro. Os textos, assim, apresentam pon-
tos de convergência, o que revela a influência dos 
ideais iluministas na estruturação jurídica das socie-
dades modernas. No caso brasileiro, destacam-se 
a impossibilidade legal de o poder se acumular em 
apenas uma instituição e a garantia da participação 
dos cidadãos no processo político.

5  C

 A principal ideia do texto 1 é a defesa do poder abso-
luto do rei, sendo este a representação máxima da auto-
ridade. As ideias defendidas no texto 2 são a de que o 
rei deveria servir ao Estado e ao povo, e não o contrário, 
e a de que existem direitos e deveres que devem ser 
respeitados legalmente. Já o texto 3 apresenta a ideia 
de que o poder emana do povo, que elege seus repre-
sentantes, e que não há discriminação econômica ou 
social para participar do processo político.

6  A imagem é centrada na representação da razão, simbo-
lizada pelo círculo no meio da figura, que emite flechas 
sobre seres que não querem aceitar a força da racionali-
dade sobre a religião. Uma das mulheres representadas 
está com os olhos vendados, ou seja, não deseja seguir 
os ideais iluministas; contudo, apesar de sua postura 
obscurantista, está prestes a ser atingida pelo “raio da 
razão”. É interessante perceber que estão desenha-
das apenas figuras femininas, pois a mulher passou a 
ser representada como símbolo da liberdade, fator de 
extrema relevância no Iluminismo. A mulher que segura 
o emblema da razão é uma alegoria da república, o que 
fica evidente pelo barrete frígio em sua cabeça.

7  D

 Na carta de Diderot a Voltaire, há uma forte crítica à 
falta de razão na sociedade francesa. O movimento 
iluminista previa a emancipação humana por meio 
do pensamento lógico, empírico e exato. Não havia 
espaço para superstições, fanáticos e tiranos. As ações 
da sociedade deveriam ser fundamentadas em ideias 
de base racionalista, apoiando as críticas de filósofos e 
cientistas.
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8  B

 O movimento iluminista era contra o modelo social 
do Antigo Regime, o que incluía ser anticlerical e não 
compactuar com a política absolutista. A grande ideia 
desses filósofos era dissipar o conhecimento por 
meio da razão e da comprovação empírica de experi-
mentos científicos, a fim de comprovar o pensamento 
racional e almejar a liberdade dos indivíduos. Para 
eles, a religião estava no campo das crenças que pos-
suíam bases racionais.

9  O filósofo inglês John Locke formulou um conjunto de 
teorias sobre o direito à vida, liberdade e propriedade 
privada, sendo esses princípios inegociáveis. O traba-
lho, para o iluminista, é o principal meio de garantir 
aos indivíduos esses direitos, e o Estado tinha a função 
de assegurá-los por meio da criação de leis e ações. 
O Estado, ou o corpo político, seria formado a partir 
do estabelecimento de contratos, por isso “Contrato 
Social”, entre os indivíduos a fim de garantir a prote-
ção de todos os direitos naturais individuais. O Contrato 
Social seria estabelecido quando alguns indivíduos pas-
sassem a desrespeitar os direitos naturais. É importante 
notar como as ideias de Locke se baseiam na ação 
humana e na possibilidade de transformações socioe-
conômicas, o que contrariava os privilégios e opressões 
da sociedade do Antigo Regime.

10  Hobsbawm afirma que o Iluminismo cresceu entre os 
setores burgueses da Inglaterra: os comerciantes, pro-
prietários de bens de capital, administradores, empre-
sários, fabricantes de mercadorias e a classe média 
letrada. Os motivos que levaram esses indivíduos a 
aderir aos ideais iluministas derivavam do fato de que 
todos, de certa maneira, iriam se beneficiar economica-
mente com uma nova ordem política e social, pois, com 
a negação do absolutismo e da política mercantilista, 
poderiam se impor como classe dominante na política e 
economia europeia.

11  E

 A Enciclopédia foi um compilado de textos produ-
zidos por diferentes pessoas ao longo de 21 anos. 
Os filósofos D'Alembert e Diderot, que organiza-
ram e escrevam parte dos textos, afirmaram que a 
razão deveria ser a base para a aquisição e produção 
do conhecimento. A sociedade do Antigo Regime, 
assim, foi alvo de contestação, pois foi criticada 
naquilo que tinha de opressivo e obscurantista, o que 
fez os livros serem classificados como perigosos pelo 
governo francês.

12  D

 A emancipação dos seres humanos e o uso da razão 
são os principais objetivos dos iluministas. Assim, con-
forme afirma Kant, os indivíduos deveriam se afastar 
das certezas propagadas pelo Estado e pela Igreja, 
partindo em busca do conhecimento científico e empí-
rico. Os iluministas defendiam que, quanto mais dis-
tante dos princípios do Antigo Regime, mais livres os 
indivíduos iriam ser. 


