
O nascimento do IluminismoO nascimento do IluminismoO nascimento do IluminismoO nascimento do Iluminismo

Movimento intelectual que ocorreu na Europa, no século XVIII.

Essa ideia de “iluminação” foi inspirada pela filosofia antiga, sobretudo por Platão. 

Filósofos iluministas pretendiam tornar a 

sociedade europeia mais racional. 

O Iluminismo influenciou movimentos sociais pelo 

mundo. 

Entre os movimentos que influenciou, estão a Revolução Americana, a Revolução Francesa, a 

Conjuração Mineira e a Conjuração Baiana. 
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Revolução científicaRevolução científicaRevolução científicaRevolução científica

� Ocorrida no século XVII, marcou uma nova forma de compreender o mundo. 

� Nesse período se estabeleceu o método científico – observação rigorosa e sistemática da natureza. 

Pensadores da épocaPensadores da épocaPensadores da épocaPensadores da época

Francis Bacon Francis Bacon Francis Bacon Francis Bacon (1561-1626)
• A esse pensador interessavam a renovação do conhecimento e a fundação de uma nova forma de 

ciência.

Galileu GalileiGalileu GalileiGalileu GalileiGalileu Galilei

(1564-1642)
• Considerado um dos precursores do método científico. 

René Descartes René Descartes René Descartes René Descartes (1596-1650) • Defendia o método racional de pensamento e o uso da reflexão e da dúvida para chegar à verdade. 
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John Locke John Locke John Locke John Locke (1632 -1704)
• Um dos pioneiros do liberalismo. 

• Defendia a liberdade de consciência, a tolerância religiosa e a separação entre a Igreja e o Estado.  

Isaac Newton Isaac Newton Isaac Newton Isaac Newton (1643 -1727) • Afirmava que a ciência deveria descobrir leis universais e demonstrá-las por meio da razão.Isaac Newton Isaac Newton Isaac Newton Isaac Newton (1643 -1727) • Afirmava que a ciência deveria descobrir leis universais e demonstrá-las por meio da razão.

Entre os séculos XVII e XVIII, destacaram-se entre os pensadores ingleses a necessidade da tolerânciatolerânciatolerânciatolerância e o 

uso da razãorazãorazãorazão como instrumento fundamental do conhecimento humano. 
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Os filósofos iluministasOs filósofos iluministasOs filósofos iluministasOs filósofos iluministas

Montesquieu

(1689-1755)
Voltaire (1694-1778)

Profundamente influenciados pelos avanços da ciência,  aplicaram os métodos desenvolvidos no século XVII em suas análises. 

Principal obra: O Espírito O Espírito O Espírito O Espírito 

das Leisdas Leisdas Leisdas Leis, de 1748. 

Defendeu a separação entre 

religião e polícia e a divisão 

do poder do Estado em: 

Poder Executivo, Poder 

Legislativo e Poder 

Judiciário. 

(1689-1755)

Publicou Cartas InglesasCartas InglesasCartas InglesasCartas Inglesas, em 

1734. 

Defendeu a liberdade de 

expressão e criticou o 

Absolutismo e o controle 

que a Igreja exercia sobre a 

vida das pessoas. 

Voltaire (1694-1778)
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Publicou Do Contrato SocialDo Contrato SocialDo Contrato SocialDo Contrato Social, em 

1762. 

Defendia que os cidadãos 

deveriam abrir mão de seus 

direitos individuais em favor da 

comunidade, a fim de ser 

garantida a liberdade em uma 

Jean--Jacques 

Rousseau (1712-

1778) 

Com o filósofo francês 

D'Alembert, organizou a 

EnciclopédiaEnciclopédiaEnciclopédiaEnciclopédia, obra que contou 

com a participação de diversos 

pensadores e que abordava temas 

relacionados à Filosofia, às 

Ciências, às Artes, à Política, à 

Economia e à Geografia. 

Denis Diderot (1713-

1784)

garantida a liberdade em uma 

sociedade civil. 
Economia e à Geografia. 

Em geral, os filósofos iluministas defendiam: 

� A extinção da ignorância e da superstição.

� O uso da razão para conquistar a liberdade.  

� A tolerância e a liberdade religiosa e política.

� A liberdade de consciência e de expressão.  

� A condenação das injustiças e dos privilégios. 
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Iluminismo e religiãoIluminismo e religiãoIluminismo e religiãoIluminismo e religião

ReligiãoReligiãoReligiãoReligião Deísmo Deísmo Deísmo Deísmo 

Para Voltaire e outros filósofos, a religião era culpada pelos males da sociedade francesa. Assim, a razão deveria substituir a 

superstição cristã.

Alvo de críticas pelos filósofos iluministas.  

Crítica à superstição, ao fanatismo  

e à intolerância religiosa. 

Crítica ao dogma, conjunto de 

princípios autorizados pela Igreja. 

Grande parte dos filósofos iluministas acreditava em uma 

força divina.

Para os deístas, a divindade era um ser onisciente 

presente na natureza, mas que não interferia na vida dos 

homens. 
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Iluminismo e políticaIluminismo e políticaIluminismo e políticaIluminismo e política

Poder absoluto também foi 

alvo de críticas dos 

pensadores iluministas. 

Contestava-se o despotismo, 

regime em que o governante 

possui poder absoluto. 

A maior preocupação era 

encontrar uma maneira de 

controlar o poder excessivo 

dos governantes. 

Montesquieu e os Três PoderesMontesquieu e os Três PoderesMontesquieu e os Três PoderesMontesquieu e os Três Poderes

Poder Executivo Poder Executivo Poder Executivo Poder Executivo (executa e 

administra as leis)
Poder LegislativoPoder LegislativoPoder LegislativoPoder Legislativo (faz as leis)

Poder Judiciário Poder Judiciário Poder Judiciário Poder Judiciário (julga aqueles 

que desrespeitam as leis)
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Despotismo esclarecidoDespotismo esclarecidoDespotismo esclarecidoDespotismo esclarecido

Adotado por alguns 

monarcas europeus 

durante o século 

XVIII.

Caracteriza-se pela 

mistura de práticas 

absolutistas e ideias 

iluministas.

Os monarcas 

realizaram reformas 

na política, na 

economia e na 

sociedade. sociedade. 

Esses monarcas 

ficaram conhecidos 

como déspotas 

esclarecidos. 

Entre as reformas, 

consta o combate à 

corrupção e aos 

privilégios da nobreza 

e do clero. 
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As influências do IluminismoAs influências do IluminismoAs influências do IluminismoAs influências do Iluminismo

A forma representativa de 

Política

Os iluministas 

Economia

Um dos objetivos da 

Ciência

O pensamento ocidental foi, em grande parte, formado com base nas ideias dos pensadores iluministas. 

A forma representativa de 

governo, baseada na vontade 

popular, é adotada em muitos 

países. 

Os iluministas 

contribuíram para a 

formulação do 

pensamento liberal. 

Um dos objetivos da 

ciência passou a ser a 

promoção de melhorias 

práticas para as pessoas. 
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