
 

 

Tarefa Semanal 01 – Professora Fabiana 
 

FRENTE A 
 
Resoluções 
 
01. Resposta Pessoal. O aluno deverá mencionar a Revolução Gloriosa, Revolução Francesa, A Independência 

das Treze Colônias, Conjurações Mineira e Baiana. E sobre a influência do iluminismo nos tempos atuais, o 
aluno deverá abordar o racionalismo, a liberdade de pensamento e de expressão, a tripartição dos poderes, 
a queda do absolutismo monárquico e entre outros. 

 
02. Executivo: para administrar o país e executar as leis. 

Legislativo: para elaborar e aprovar as leis. 
Judiciário: para fiscalizar o cumprimento das leis e julgar os conflitos. 
Os poderes executivo e legislativo são escolhidos por meio de eleições sendo o tempo de mandato por 
quatro anos, podendo concorrer à reeleição. Com exceção dos senadores que o tempo de mandato é de 
oito anos. Já, o poder judiciário ocorre através da nomeação do magistrado pelo Executivo, como também, 
através de concurso público. E o cargo é vitalício.  

 
03. Locke: condenou o absolutismo, acusando a monarquia de despótica. Para ele, o ideal seria que o Estado 

não existisse; porém se isso ocorresse, os mais fortes oprimiriam os mais fracos. Sendo assim, o Estado é 
um mal necessário. O filósofo ainda apregoava que o Estado existe para defender a vida, a saúde, os bens 
e a liberdade dos cidadãos.  
Voltaire: defensor dos interesses da burguesia e da liberdade política atacou com veemência os abusos 
praticados pelos governantes. Acreditava que o uso da razão e o incentivo à ciência e à tecnologia 
promoveriam as mudanças necessárias à formação de um bom governo. Foi um defensor da liberdade de 
imprensa e propaganda, a liberdade religiosa, a cobrança justa dos impostos e a redução dos privilégios da 
nobreza e do clero. Defendia a teoria do despotismo esclarecido, ou seja, se um rei governasse auxiliado 
por filósofos sábios e esclarecidos, poderia fazer um bom governo. 
Rousseau: na sua obra Discursos sobre as ciências defendeu a “teoria do bom selvagem”, pois, segundo o 
filósofo todos nós nascemos bons, mas a sociedade nos corrompe. Ele defendia a ideia de que os humanos 
em estado natural viviam no paraíso, ou seja, quase inexistiam conflitos, pois, não havia propriedade 
privada e todos eram iguais. Para Rousseau, a demarcação das propriedades teria iniciado o processo de 
desigualdade social e de dominação. Em O contrato social defende a tese de que a vontade geral deve 
ultrapassar os interesses particulares, sendo assim, ousou propor a democracia, o poder a todos os 
cidadãos. 

 
04.  

 Os “monarcas esclarecidos” adotavam alguns princípios da filosofia iluminista, com o objetivo de 
modernizar os estados que governavam. O mais célebre foi Frederico II (1712-1786) da Prússia. O 
chamado Rei Filósofo interessava-se pelo debate de ideias e protegeu os pensadores e artistas. Amigo 
de Voltaire, de Diderot e de D’Alembert, Frederico II, imbuído do espírito do Século das Luzes, 
procurou modernizar a Prússia. 

 Em alguns casos, enfrentaram a reação dos grupos políticos tradicionais (nobreza e clero) e por isso, 
procuraram o apoio da burguesia e de grupos populares. Frederico II decretou a abolição da servidão, 
mas não conseguiu forçar a nobreza a aceitá-la. Deu certa liberdade à imprensa, proclamou a 
liberdade religiosa e procurou fazer reformas administrativas e judiciárias.  

 
05. Criticava a política econômica adotada pelo absolutismo, o mercantilismo. Os fisiocratas combatiam a 

intervenção do Estado na economia e pregava a liberdade de produção e comercialização, cunhando a 
famosa expressão laissez-faire, laissez passer le monde va de lui-même (deixai fazer, deixar passar, que o 
mundo caminha por si mesmo). Adam Smith ficou conhecido como o “pai do liberalismo econômico”. 

 
06. Resposta pessoal. É importante que o aluno destaque em seu texto que a Enciclopédia foi a responsável 

pela difusão das ideias iluministas. Tinha como base assuntos ligados às Ciências, como também 
informações sobre os saberes ligados aos ofícios e ao trabalho. 

 
  
 
 


