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1- Significado e importância

 Movimento intelectual e ideológico burguês, com maior projeção na França do século
XVIII, marcando-se pela crítica generalizada ao antigo regime absolutista de direito divino.
Fundamentou as bases ideológicas para as revoluções burguesas e liberais nos séculos
XVIII e XIX.
- O Iluminismo estimulava a “crença otimista no progresso constante da humanidade”,

disposto a sucumbir com as trevas e a ignorância resultantes do antigo regime.

2- Bases ou antecedentes

 A Revolução Científica e o Racionalismo no século XVII, tendo como expoentes René
Descartes ( na obra o Discurso do Método “penso, logo existo” / “a dúvida é o primeiro
passo para o conhecimento”) e Isaac Newton ( astrônomo, filósofo natural, físico,
matemático e cientista inglês )

 O liberalismo político do inglês John Locke ( ideólogo da Revolução Gloriosa e autor do
Segundo Tratado do Governo Civil ) que fundamentou as bases do liberalismo na defesa
dos direitos naturais , liberdade, felicidade e propriedade. Para ele, os homens formavam
a sociedade e instituíam um governo para que este lhes garantisse alguns direitos naturais,
como o direito à vida, à felicidade, à propriedade, etc. Por isso, caso o governo abusasse
do poder, poderia ser substituído. Outra de suas afirmações era que todos os indivíduos
nascem iguais, sem valores ou ideias preconcebidas.



3- Características

No plano político, o iluminismo condenou frontalmente o absolutismo de
direito divino, sustentado na força, repressão e ignorância .

No plano econômico denunciou o intervencionismo asfixiante do Estado na
economia, presente nas políticas econômicas de base mercantilista que
tributava excessivamente os agentes econômicos e roubava-lhes a livre
iniciativa .

No plano social as críticas convergiam para a sociedade estamental , herdada 
das estruturas obsoletas do feudalismo  e do antigo regime que privilegiavam 
o clero e a nobreza, estamentos superiores, em detrimento do terceiro 
estado, massa heterogênea que agregava camponeses, servos, artesãos, 
trabalhadores livres e a burguesia.

No plano religioso a defesa do deísmo , religião natural baseada na crença de 
um ser supremo que se encontra na natureza e se conhece pela razão. Assim, 
contrapunha-se à igreja católica, bastião e sustentáculo do despotismo 
absolutista de direito divino.



VALE A PENA LEMBRAR ......

O liberalismo político do inglês John Locke ( ideólogo da Revolução
Gloriosa e autor do Segundo Tratado do Governo Civil ) que fundamentou
as bases do liberalismo na defesa dos direitos naturais , liberdade,
felicidade e propriedade. Para ele, os homens formavam a sociedade e
instituíam um governo para que este lhes garantisse alguns direitos
naturais, como o direito à vida, à felicidade, à propriedade, etc. Por isso,
caso o governo abusasse do poder, poderia ser substituído. Outra de suas
afirmações era que todos os indivíduos nascem iguais, sem valores ou
ideias preconcebidas.



4) Principais filósofos do Iluminismo

 François Marie Arouet, ou Voltaire ,foi o mais expressivo e polêmico dos filósofos iluministas e um dos

maiores críticos do Antigo Regime e da Igreja., considerado o mais anticlerical entre eles. Suas críticas

sarcásticas à igreja e às instituições do Antigo Regime o notabilizaram. Defendeu a liberdade de pensamento

e de expressão. Como forma de governo, era a favor de uma monarquia esclarecida, na qual o governante

fizesse reformas influenciado pelas idéias iluministas. sua principal obra foi As Cartas Inglesas

 Outro crítico do Antigo Regime foi o Barão de Montesquieu , Charles Louis , que propunha a separação e a

distinção dos poderes executivo, legislativo e judiciário, mantendo-os em harmonia ,independência e

equilíbrio permanente. Para ele, as leis estão em perfeita relação com a história e a realidade dos povos por

elas submetidos, não existindo, desta forma, leis justas ou injustas porém, adequadas à realidade. Escreveu

O espírito das leis e Cartas persas.

 Jean-Jacques Rousseau , suíço, considerado o mais radical e popular entre os filósofos. Distinguiu-se dos

demais iluministas pelas criticas contundentes à burguesia , à propriedade privada e sua concentração por

uma minoria. Considerava os homens bons por natureza e capazes de viver em harmonia, não fosse alguns

terem se apoderado da terra, dando origem à desigualdade e aos conflitos sociais. Propunha um governo no

qual a vontade geral é soberana e identifica-se com o povo. Assim, os governos é que devem servir ao

povo, sendo representantes da vontade da maioria. Expôs suas idéias principalmente em duas obras: O

contrato social e Discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens.

 Diderot e D’Alembert, Graças à brilhante ideia desta dupla ,as propostas deles e de outros iluministas

franceses difundiram-se pela Europa e América obra intitulada “Enciclopédia”. Trata-se de uma síntese de

todo conhecimento humano acumulado até então , com ênfase nos ideais iluministas, condensada em 35

volumes



4) O Despotismo Esclarecido

Diversos monarcas europeus adotaram princípios e ideias

iluministas, estabelecendo um conjunto de reformas com as

quais objetivavam a modernização de seus reinos, ampliarem

status, poder e fama, ao mesmo tempo em que aliviavam

tensões sociais e ameaças revolucionárias.

Esses “monarcas esclarecidos” ao adotarem parte destas

medidas constituíram o “despotismo esclarecido”.

Exemplos:

. Frederico II da Prússia

. José II da Áustria

. Catarina II da Rússia

. José I de Portugal assistido pelo Marques de Pombal



5) O Iluminismo na economia: o Liberalismo Econômico.
 O iluminismo , como vimos , estabeleceu críticas generalizadas ao Antigo Regime

Absolutista. Em particular, no campo econômico, dirigiu fortes ataques ao mercantilismo,
entendido como intervencionismo dos estados absolutistas na ordem econômica.

 Pioneiros na critica ao mercantilismo francês , os FISIOCRATAS ou agrarianistas , tinham à
frente o médico, economista e fazendeiro François Quesnay , autor da obra Tableau
Economique , onde defendeu “leis naturais” na economia, e celebrizou-se pela frase “
laissez-faire, laissez-passer, le monde va de lui-même ( deixai fazer, deixai passar, o
mundo anda por si só ).

 Quesnay condenava o intervencionismo francês em favor das manufaturas(
industrialismo) e argumentava que a agricultura é o coração da economia. O primado da
agricultura, contrapunha-se à indústria e ao comércio, atividades de transformação e
circulação de riquezas originalmente produzidas pela terra.

 Posterior à Quesnay e os fisiocratas, os fundamentos do liberalismo na economia foram
mesmo lançados por Adam Smith, pioneiro na ciência econômica. Na obra A riqueza das
nações, defendia o trabalho industrial, racionalmente dividido como verdadeira fonte da
riqueza. A lei da oferta e procura, além do livre comércio entre as nações deveriam
imperar naturalmente, regidas por uma “mão invisível”, contrariando o
intervencionismo artificial e asfixiante do Estado.
- Thomas R. Malthus, David Ricardo e Stuart Mill compuseram, ao lado de Smith , os

principais representantes da Escola Clássica ou Manchesteriana nos séculos XVIII/XIX.


