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TEXTO COMPLEMENTAR SOBRE: O
Iluminismo

Definição:
O Iluminismo, ou Século das Luzes, foi um movimento político, cultural, filosófico e social, que aconteceu entre 1680 e
1780, em toda a Europa, sobretudo na França, no século XVIII. Defendeu valores como a liberdade, a igualdade, o
racionalismo, o progresso, os únicos meios para atingir a felicidade humana.
A razão era, para os Iluministas, o valor supremo. Só por meio da razão a humanidade alcançaria a luz, o esclarecimento.

Pensadores Iluministas
Na França vieram os principais pensadores iluministas, vejamos alguns deles:
René Descartes (1596-1650) - Defendeu a universalidade da razão como o único caminho para o conhecimento. “Penso,
logo existo”.
Sir Isaac Newton (1642-1727) - Criou o princípio da gravidade universal, contribuindo para reforçar o fundamento de que
o universo é governado por leis físicas e não submetido a interferências de origem divina. “Eu consigo calcular o
movimento de corpos celestiais, mas não a loucura das pessoas.”
John Locke (1632-1704) - Dizia que todos os homens, ao nascer, tinham direitos naturais: direito à vida, à liberdade e à
prosperidade. Para garantir e proteger esses direitos naturais, os homens haviam criado os governos. Se esses governos não
respeitassem a vida, a liberdade e a prosperidade, as pessoas tinham o direito de se revoltar com eles.
Defendia a ideia de que a mente humana ao nascer é uma tábua rasa, não contendo nenhuma informação. O conhecimento
seria adquirido através da experiência.
Locke é considerado um dos “pais” do liberalismo político.
François-Marie Arouet, Voltaire (1694-1778) - Defendeu uma monarquia esclarecida, isto é, um governo baseado nas ideias
dos filósofos, além da liberdade de pensamento e de religião, bem como de igualdade perante a lei. Apesar de ferrenho
crítico da Igreja, era deísta: acreditava na presença de Deus na natureza e no homem, bastando a razão para encontrá-lo.
Em cartas inglesas, criticou severamente a Igreja católica e à Monarquia absolutista francesa propunha a participação da
burguesia esclarecida no governo. Voltaire se destacou por sua luta em favor da liberdade de expressão. “Posso não
concordar com nenhuma palavra que você disse, mas defenderei até a morte o seu direito de dizê-lo”.
Barão de Montesquieu(1689-1755) - Considerado o pai do liberalismo burguês foi jurista, filósofo e escritor. Em sua
principal obra O Espírito das Leis, expôs sua teoria da divisão do poder político em Poder Legislativo – elabora e aprova
as leis; Poder Executivo – executa as leis e administra o país; Poder Judiciário – fiscaliza o cumprimento das leis. Suas
ideias influenciaram a organização de praticamente todos os governos pós-Revolução Francesa. Criticou os costumes e as
instituições francesas de seu tempo e afirmava que somente o poder pode controlar o poder. Liberdade é o direito de fazer
tudo que aleis permitem.
Jean Jacques Rousseau(1712-1778) - Também criticava a ordem absolutista, entretanto, Rousseau constituía uma exceção
entre os iluministas, na medida em que criticava a burguesia e a propriedade privada ,esta, segundo ele, que era a raiz das
infelicidades humanas. Para ele, o homem é igual em qualquer parte do mundo, e são as leis que transmitem essa livre
vontade. Ele também afirmava que os seres humanos, através da educação poderiam ser aperfeiçoados (teoria do “bom
selvagem”). "Ter a sua própria opinião, já não é um comportamento de escravo"

Organizada pelo matemático Jean d’Alembert e pelo filósofo Denis Diderot, a Enciclopédia e constitui um
resumo do pensamento iluminista e fisiocrata. As ideias contidas em suas páginas são:
✓ A valorização da razão (racionalismo) como substituto da fé;
✓ A valorização da atividade científica, apresentada como meio para se alcançar um mundo melhor;
✓ A crítica à Igreja católica, ao clero, pelo comprometimento com o Estado absoluto;
✓ O predomínio do deísmo, crença em Deus como força impulsionadora do universo;
✓ A concepção de governo como fruto de um contrato entre governantes e governados.
O Iluminismo na economia
Os Iluministas criticavam também o mercantilismo, a política econômica dos reis absolutistas. Os primeiros a criticar as
práticas mercantilistas foram os fisiocratas franceses. Para os fisiocratas, a única fonte de riqueza era a terra; sendo a
agricultura a mais importante das atividades econômicas.

O criador da fisiocracia, François Quesnay (1694 – 1774), afirmava que a economia era regida por leis, e a mais importante
delas era a lei da oferta e da procura.
Segundo Quesnay, o governo não devia intervir na produção ou no comércio de mercadorias; devia apenas incentivar o
progresso.
Adam Smith (1723-1790) - Preocupou-se em sistematizar a análise econômica com a demonstração e a elaboração de leis,
fundamentando assim a economia moderna e transformando-a em ciência.
Smith, assim como a maioria dos fisiocratas, condenava o mercantilismo por achar um imenso atraso à ordem econômica.
Ao contrário dos fisiocratas, entretanto, considerava o trabalho, e não a terra, a fonte de toda a riqueza. Suas propostas
ficariam conhecidas como liberalismo econômico, dando início ao capitalismo liberal.

Principais Déspotas Esclarecidos
 Frederico II da Prússia, aboliu as terríveis torturas aplicadas aos presos em seu país, fundou muitas escolas de Ensino
Fundamental e incentivou a produção de obras científicas, literárias e filosóficas, além de dirigir a reforma de Berlim,
então capital da Prússia.
 Catarina II governante da Rússia, mandou construir escolas, fundou hospitais, dirigiu a reforma da cidade de São
Petersburgo e combateu a corrupção entre os funcionários civis e religiosos.
 Marquês de Pombal, era ministro do reino de Portugal, modernizou o exército, incentivou o comércio e as manufaturas
portuguesas ao aumentar os impostos sobre produtos estrangeiros, sobretudo dos ingleses e fez de tudo para tirar o ensino
das mãos dos religiosos, expulsando os jesuítas de Portugal e de suas colônias, o que na época significou um retrocesso
para o ensino no Brasil.
Apesar das diferenças entre as práticas adotadas por esses déspotas, é possível estabelecer alguns pontos em comum em
suas políticas como:
• Reforma da Justiça, tornando-a mais acessível às camadas sociais menos favorecidas;
• Abolição da servidão;
• Proibição das torturas;
• Assistência social às camadas mais necessitadas da população;
• Estímulo à educação;
• Incentivo às artes;
• Incentivo à atividade econômica, sobretudo manufatureira.
“A Humanidade só estará livre no dia em que o último Rei morrer enforcado nas tripas do último padre.”
Dennis Diderot
Esta frase representa o Conflito do 3º Estado (Burguesia) contra os privilégios do 1º (Clero) e 2º (Nobreza) Estados.

Exercícios Complementares – O Iluminismo
1- O que foi o Iluminismo?
2- Na França vieram os principais pensadores iluministas, mas outros também da Inglaterra, sobre estes pensadores
iluministas e suas ideias escrevas sobre cada um dos apontados abaixo:
a)- René Descartes (1596-1650)
b)- Sir Isaac Newton (1642-1727)
c)- John Locke (1632-1704)
d)- François -Marie Arouet, Voltaire (1694-1778)
e)- Barão de Montesquieu (1689-1755)
f)- Jean Jacques Rousseau (1712-1778)
3- Escreva sobre a Enciclopédia Iluminista
4- Diferencie o pensamento dos fisiocratas de François Quesnay do de Adam Smith.
5- Defina Despostas Esclarecidos e identifique os principais déspotas da Europa.
6- Apesar das diferenças entre as práticas adotadas por esses déspotas, é possível estabelecer alguns pontos em comum
em suas políticas. Identifique estes pontos.

