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História 

 

 

A Construção do Liberalismo   

Teoria 

 

O Pioneirismo Ingles 

A Revolução Puritana  

Durante o século XVII, período de domínio da dinastia Stuart, uma grande imigração provocada pelo 

cercamento dos campos, que se desenrolava desde o final da Idade Média, liava os centros urbanos e 

enriquecia a aristocracia rural, que concentrava cada vez mais riquezas e terras.  

Na questão religiosa, este período também viveu uma continuação das 

disputas entre católicos e protestantes, com uma burguesia chamada de 

puritana, que defendia as ideias calvinistas presentes no anglicanismo e uma 

nobreza que se voltava para a face católica da mesma religião. Esses 

conflitos ficavam ainda mais claros no parlamento, com a Câmara dos 

Comuns (representando a burguesia e classes populares) e a Câmara dos 

Lordes (representando os defensores da nobreza e do rei) lutando por 

interesses opostos. 

Tendo em vista essas tensões e o receio da Coroa e da nobreza de perderem 

espaço para uma nobreza puritana que ascendia, Jaime I iniciou uma política 

de combate aos opositores, aumentando os impostos, interferindo ainda 

mais no mercado, criando monopólios estatais e perseguindo puritanos. Por 

fim, incorporando o autoritarismo absolutista, Jaime I fechou o parlamento, 

que ficou inativo entre 1614 e 1622. 

Apesar de reaberto durante o governo de Carlos I, o parlamento e o rei não 

cessaram as disputas. Carlos I, defendendo o ideal do direito divino via na centralização do poder a resposta 

para os problemas ingleses e para suas ambições, mas o parlamento, liderado sobretudo pelo líder Oliver 

Cromwell, da Câmara dos Comuns, ainda questiovana os poderes reais. Essa disputa acabou se tornando 

uma Guerra Civil, entre os “cavaleiros”, defensores do rei, contra os “cabeças redondas”, exército formado 

pela burguesia puritana que reagia contra o absolutismo. No exército de Cromwell, o chamado New Model 

Army, destacavam-se os dois grupos radicais que já faziam oposição ao rei nos campos (Diggers) e na cidade 

(Levellers).  

Vitoriosa, a burguesia, liderada por Cromwell, decaptou o rei Carlos I no dia 30 de janeiro de 1649, e iniciou a 

República, chamada de Commonwealth. No entanto, apesar da ruptura com o modelo absolutista,  e da defesa 

de interesses econômicos da burguesia, o novo governo de Cromwell se revelou autoritário, dissolvendo o 

parlamento e declarando o novo ditador como Lord Protetor da Inglaterra, Irlanda e Escócia.   Além do 

autoritarismo, o governo de Cromwell também ficou marcado pela criação dos Atos de Navegação, que trazia 

maiores lucros aos comerciantes ingleses e aumentava consideravelmente a frota marítima do país. 
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A Revolução Gloriosa 

Após a morte de Oliver Cromwell e a instabilidade do governo de seu herdeiro, Richard Cromwell, a reação 

monarquica contra a burguesia e os puritanos obteve sucesso e restaurou a dinastia Stuart ao poder, em 

1660, com Carlos II e, em seguida, com Jaime II. Assim, novamente as tensões entre a nobreza puritana e a 

nobreza anglicana, com características católicas, afetavam o país e ampliavam a crise entre rei e parlamento.  

O retorno da perseguição puritana e o fechamento do parlamento em 1681 revelavam o retorno das velhas 

práticas absolutistas para uma Inglaterra que, pós revolução puritana, já apresentava, no entanto, novas ideias 

e forças, que não mais aceitavam  absolutismo e os privilégios nobres.  

Assim, foi durante o governo de Jaime II, que beneficiou os católicos e se 

converteu ao catolicismo, que os conflitos se acirraram, iniciando, em 

1688 a Revolução Gloriosa, que complementava a anterior. O novo 

movimento burguês, desta vez liderado pelo holandês Guilherme de 

Orange, casado com Maira II, filha do rei, caracterizou-se por um evento 

rápido e sem derramamento de sangue, que depôs Jaime II e selou a 

vitória do parlamento contra o absolutismo.  

Com a vitória burguesa, o parlamento tratou de implementar a Declaração 

de Direitos de 1689, a chamada Bill of Rights, que limitava definitivamente 

os poderes reais e consolidava a monarquia parlamentarista inglesa.  

 

O Século das Luzes 

O alvorecer da razão na Idade Moderna permitiu que métodos científicos e novas formas de pensar 

ganhassem espaço sobre as antigas “verdades absolutas” pregadas pelos monarcas e pela Igreja Católica. O 

questionamento, a crítica, a experimentação e o ato de pensar se tornavam grandes valores intelectuais. Com 

uma conjuntura propícia para a proliferação de novas ideias, a razão voltou a ganhar grande força entre os 

filósofos europeus que desejavam compreender o mundo não mais através de misticismos ou da 

religiosidade, mas sim de forma racional, como já faziam muitos filósofos da antiguidade. 

Logo no século XIV, um dos grandes precursores do pensamento 

iluminista, o francês René Descarte lançou a base do chamado 

racionalismo com o seu método da “dúvida hiperbólica”, que consistia 

em questionar de forma dedutiva todas as teorias preexistentes, para 

então reconstruir as ideias. Esta metodologia do questionamento 

constante construiu um novo filtro, sobretudo para a burguesia em 

ascensão, que passava a ver o mundo através de novas teorias. O 

pensamento crítico pautado na razão levou essa classe a questionar 

coisas impostas há séculos como naturais, como o direito divino dos 

reis, as sociedades estamentais, os privilégios da nobreza e do clero e 

até mesmo as verdades religiosas.  

Desta forma, o iluminismo se consolidou entre a burguesia, que se formava como uma classe econômica 

dominante, e lutava para também dominar a política. Acreditando que a menor interferência do monarca e do 

Estado nas liberdades individuais e econômicas poderia ampliar seus negócios e poderes, essa burguesia 

passou a questionar cada vez mais o chamado Antigo Regime, com seu absolutismo e com o mercantilismo.  

Buscando romper com esse chamado “obscurantismo” medieval e com as supostas verdades impostas pelo 

absolutismo e pela Igreja, que autores dos séculos XVII e XVIII, como John Locke, Kant, Jean-Jacques 

Rousseau, Voltaire, Montesquieu, Diderot e outros resolveram questionar tudo o que era considerado natural 

e verdadeiro, propor novas formas de pensar o mundo e de construir uma sociedade esclarecida. 



 
 

 

 

3 

História 

 

A consequência da difusão desses pensamentos foi uma mudança nas próprias estruturas do mundo 

ocidental, com a ascensão da burguesia e a formação de grandes nações através de revoluções e 

independências, dentre elas, destacamos as pioneiras influenciadas pelo iluminismo: a Independência das 13 

colônias inglesas e a Revolução Francesa. 

 

John Locke (1632-1704) e os princípios do liberalismo. 

Durante o século XVII, conhecendo as mudanças provocadas pela Revolução Inglesa e convivendo com a 

ascensão da burguesia e do parlamento em seu país, o pensador inglês John Locke se estabeleceu como um 

dos grandes defensores da liberdade, da tolerância e dos direitos civis na Europa. Destacando-se como um 

dos precursores do liberalismo e do contratualismo, John Locke escreveu dois importantes livros, um que 

criticava o absolutismo, a intolerância religiosa e a censura do pensamento e o outro que buscava 

compreender as origens e as formas do conhecimento: Dois Tratados sobre o Governo (1689) e Ensaio acerca 

do Entendimento Humano (1689). 

Em Dois Tratados sobre o Governo, Locke apresenta uma face voltada para o pensamento político e liberal, 

criticando o autoritarismo e a intolerância. Neste texto o autor defende a existência de três direitos naturais 

do homem: a vida, a liberdade e a propriedade privada. Em seu estado de natureza, os homens teriam essas 

garantias antes mesmo da formação de uma sociedade, todavia, em condições naturais, qualquer 

propriedade privada estaria sempre ameaçada. 

 Visto isso, com o consentimento da maioria, a passagem do estado 

natural para a sociedade civil é realizada através da formação do 

Estado, que, através de um governo, teria como função garantir que 

estes direitos naturais do homem fossem plenamente respeitados, logo, 

essa relação funcionaria como um contrato invisível assinado entre as 

duas partes e entre as diversas pessoas que concordariam com a 

existência desse poder conciliador.  

Desta forma, no pensamento de Locke, apesar de concordar com Hobbes e Bossuet sobre a necessidade da 

existência do Estado para garantir a ordem social, Locke, ao contrário dos dois, entendia que esse Estado 

deveria ter limites claros, não podendo abusar do poder ou beneficiar minorias, assim como, sendo criado 

através de um processo histórico e pelos próprios homens, o governo não deveria ter ligação com divindades, 

negando, desta forma, a teoria do direito divino dos reis. Visto isso, para Locke, caso um governo e suas 

instituições desrespeitassem este contrato, o mesmo poderia ser deposto pela própria sociedade, que jamais 

deveria aceitar um governo injusto, que não garantisse os direitos e a igualdade jurídica entre os homens. 

Este pensamento político consolidou os anseios da burguesia e deu base para o desenvolvimento do 

iluminismo e do liberalismo na Europa ao longo do século XVIII. 
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Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) e o contratualismo. 

Para o pensador francês Jean-Jacques Rousseau, o homem em seu estado 

de natureza viveria em plena liberdade, entretanto, graças aos instintos 

naturais de sobrevivência e às desigualdades físicas, a própria vida seria 

colocada em risco em uma condição extrema de sobrevivência. Diferente de 

Hobbes, Rousseau não acreditava que o homem seria naturalmente mau, 

mas sim guiado por instintos e pelo apetite, que não seguiriam uma moral 

pré-estabelecida.  

Nesse estado de liberdade, o homem faria de tudo para saciar suas 

necessidades, por isso desconsideraria como suas ações podem impactar 

em outras pessoas e não teria regras ou instituições que limitassem suas ações, apenas sua própria força 

física. Visto isso, este indivíduo em natureza não seria mau (teoria do bom selvagem), pois essa característica 

estaria relacionada à sociedade civil e a criação da propriedade privada, responsável por causar as 

desigualdades e por corromper o indivíduo.  

Portanto, a passagem do estado natural ao estado civil é marcada pela criação histórica de um contrato social 

entre os homens, que abriram mão de suas liberdades naturais por uma liberdade civil, que era limitada pela 

liberdade geral, pela moral e pela justiça. Dessa forma, a questão fundamental de Rousseau era pensar como 

retomar a liberdade natural do homem mantendo o contrato social e a segurança que o mesmo garantiria?  

Para que a liberdade, a segurança e a igualdade pudessem ser conciliadas em uma sociedade, Rousseau 

criticava a propriedade privada, alegando que a mesma era responsável pela desigualdade entre os homens 

e defendia um Estado que representasse a soberania do povo, a vontade geral da população. Por esse 

pensamento, Rousseau se destacou um grande defensor da república e da democracia moderna, sendo 

muitas vezes criticado pela burguesia e por outros pensadores por seus posicionamentos.  

 

Adam Smith (1723-1790) e o liberalismo econômico. 

Assim como os pensadores anteriores, Adam Smith se tornou uma 

importante referência para a perspectiva científica da economia e 

para a crítica ao mercantilismo. Smith entendia que a única fonte 

de riqueza real das nações era o trabalho. Sua principal obra foi 

publicada em 1776, chamada “A Riqueza das Nações” e explicando 

sua teoria sobre o trabalho e a liberdade econômica. 

Para este autor, a riqueza não seria algo limitado, mas sim algo que 

pode crescer com o trabalho, dependendo apenas dos esforços 

individuais, no entanto, para que essa lógica funcionasse, era 

necessário que cada indivíduo tivesse liberdade para realizar seu 

trabalho e que todos fossem iguais perante as leis, sem privilégios para alguns. Tendo em vista essa 

perspectiva, o liberalismo de Smith atacava diretamente as bases do mercantilismo, que tradicionalmente se 

expressava através do controle da economia e da interferência na vida privada pelo Estado, assim como 

negava a noção metalista dessa prática econômica.  

Para o autor, essa atuação do Estado na economia além de abusiva e de fazer mal, também não seria 

necessária, pois, em suas palavras uma espécie de “mão invisível” seria capaz de regular o mercado 

automaticamente através da divisão do trabalho, da livre concorrência e das livres iniciativas. Assim, Adam 

Smith se consagrou como o pai da economia moderna e como a grande referência intelectual do chamado 

liberalismo econômico. 
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Revolução Industrial 

A revolução industrial foi uma série de avanços técnicos que permitiu a 

invenção e a aplicação de máquinas no modo de produção e ocasionou, 

consequentemente, uma mudança estrutural nas relações sociais e 

econômicas ao redor do mundo. Nesta revolução, destaca-se o pioneirismo 

inglês no desenvolvimento da atividade industrial, que pode ser justificado 

pela existência de uma classe burguesa comercial bem consolidada, que 

surgiu graças ao livre mercado praticado há muito tempo na 

Inglaterra, pela política de cercamento dos campos, que 

provocou uma migração de trabalhadores do campo, em 

massa, para as cidades, e à própria riqueza de carvão e ferro 

encontrada na Inglaterra. 

Com essa conjuntura organizada e uma burguesia forte, 

invenções como a máruina a vapor, de James Watt (1765), por 

fim, impulsionaram a revolução e mudaram a vida e o modus 

operandi do mundo para sempre, desenvolvendo as indústrias, crescendo e consolidando o capitalismo e 

impactando, cada vez mais, na própria relação do homem com o meio ambiente.  

Século das revoluções 

Se no final do século anterior o ideal revolucionário veio com toda força com a Revolução Francesa, cada vez 

mais rápido alguns dos seus princípios se expandiram pelo continente europeu fazendo com que classes 

sociais como a burguesia, as classes médias urbanas e o proletariado se apropriassem do discurso liberal, 

ainda que de forma diferente, para defender suas convicções.  

Essas manifestações eclodiram, principalmente, após o Congresso de Viena (1815), onde as principais 

potências europeias se reuniram após a Revolução Francesa e a Era Napoleônica para restaurar o equilíbrio 

europeu e o princípio da legitimidade que haviam sido abalados com as invasões de Napoleão. Em suma, a 

reunião serviu para restaurar o Antigo Regime e os ideais absolutistas dentro do continente europeu, abalando 

a configuração territorial dos países que ainda estavam iniciando seu processo de unificação. 

A Primeira Onda Revolucionária, entre as décadas de 1820 e 1830, estava intimamente ligada ao 

nacionalismo e ao liberalismo, surgiu como uma reação direta as implicações do Congresso de Viena. 

Manifestando-se na Grécia, Espanha, Rússia, na Confederação Germânica e em Portugal, com a Revolução 

do Porto que foi um fator determinante para a independência do Brasil.  

Como a maioria das revoluções liberais da década de 1820 foram suprimidas pelas forças conservadoras 

com o auxilio da Santa Aliança (um exército criado pela Prússia, Rússia e Áustria para barras as possíveis 

revoluções liberais que poderiam eclodir dentro do continente), em 1830 despontou um novo ciclo de levantes, 

principalmente na França, que havia restaurado a monarquia absolutista. Ocorre também o alargamento das 

manifestações para outros locais da Europa, como a Polônia e a Bélgica (que a partir da revolução se libertou 

do domínio holandês). A Península Itálica também se insurgiu contra a dominação austríaca durante a 

Segunda Onda de Revoluções. 

Embora a França tenha conseguido êxito com a derrubada de Carlos X e a saída da Dinastia Bourbon do 

poder, as forças restauradoras ainda se mantinha firme dentro do continente. Somando-se ao fator 

anteriormente citado, a crise no abastecimento agrícola e a estagnação do capitalismo no final da década de 

1840 também foram causas que propiciaram a eclosão da Terceira onda de Revoluções, historicamente 

apelidada de Primavera dos Povos. Com um caráter mais agressivo, essa fase das revoltas levou a deposição 

de reis e a morte de aristocratas defensores do absolutismo. 



 
 

 

 

6 

História 

 

É importante ressaltar que os ideais socialistas também emergiram como uma força catalisadora nesses 

movimentos a partir desse período, representados principalmente pelo proletariado que cada vez mais 

criticava a dominação e a exploração capitalista das classes mais baixas. Suas pautas perpassavam por 

aspectos como péssima qualidade de vida, acidentes dentro da área de trabalho, a implantação de 

maquinário, desempregos e baixos salários.  

 

A quinta-feira negra 

Ao estourar em 1914, a 1º Guerra Mundial abalou profundamente as estruturas globais e colocou em dúvida 

as antigas certezas construídas ao longo do século XIX. O mundo que nascia após a guerra convivia com uma 

escassez de referências e inspirações, pois a velha Europa, que antes se posicionava como a guardiã da 

modernidade e da civilização, agora estava enterrada nas trincheiras. Embora o mundo estivesse em crise, 

novas potências surgiram ao fim da guerra, outras formas de ver e entender o mundo afloraram e o período 

entre guerras marcou assim o colapso das antigas ideias liberais. 

O acentuado ritmo de crescimento e a produção industrial norte-americana não cessa, ao longo da década de 

1920, o valor real dos salários não crescia, o consumo interno reduzia e os países europeus recuperavam 

suas economias e seus lugares no mercado global. Essa conjuntura, naturalmente, não favorecia as indústrias 

americanas, muito menos a massiva quantidade de produtos lançadas no mercado graças a produção em 

massa do taylorismo.  

Em julho de 1929, a produção industrial americana já demonstrava os impactos que sofria com essas 

mudanças na conjuntura econômica global. Há queda de produção, os gastos e os baixos lucros provocaram 

nesse período uma série de demissões e uma leve recessão econômica. A situação desfavorável dessas 

empresas assombrava a burguesia industrial, que viu nos meses seguintes o preços de suas ações 

despencarem e suas dívidas contraídas com empréstimos e créditos em bancos ampliarem.  

Assim, em setembro, com a falência de algumas empresas, a confiança de muitos investidores começou a 

desandar e, como uma bola de neve, a instabilidade econômica cresceu rapidamente com falências, dívidas 

e desempregos, até que, no dia 24 de outubro de 1929, na chamada 

quinta-feira negra, a bolsa de valores de Nova Iorque registrou a maior 

queda de valores de ações da história, que provocou o chamado crash 

da bolsa e a iniciou a crise de 1929. 

A quebra da bolsa de Nova Iorque piorou ainda mais a situação 

econômica, afinal, desesperadas, muitas pessoas começaram a retirar 

seus investimentos das empresas e dos bancos, deixaram de pagar 

dívidas e de consumir. Da noite para o dia, milhares de pessoas 

perderam tudo o que tinham, outros cometeram suicídio e muitos passaram a viver nas ruas. 

Essa crise também teve como consequência, na Europa, o fortalecimento do nazifascismo, afinal o colapso 

do liberalismo foi utilizado como justificativa para as mudanças políticas na Alemanha. No caso brasileiro, 

como o café nacional era vendido principalmente para os Estados Unidos, há economia do país também 

acaba afetada com a suspensão das compras e o acúmulo de estoques do produto. Por outro lado, um dos 

poucos países do mundo que não sofreram com essa quebra econômica foi a União Soviética, que vivia em 

uma economia fechada e socialista, por conta das mudanças realizadas por Stálin.  
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O New Deal e o resgate da economia 

A solução definitiva para a Grande Depressão que abateu os 

Estados Unidos em 1929 foi implementada apenas em 1933, com 

um pacote de leis e medidas econômicas do presidente Franklin D. 

Roosevelt, o chamado New Deal.  

A demora na tomada de medidas eficazes contra a crise aconteceu 

pela crença do então presidente Hoover na recuperação natural da 

economia. Assim, pautado ainda nos princípios liberais, Hoover 

defendia que não deveria haver uma intervenção do Estado na 

economia, apenas o auxílio a bancos e grandes empresas, para que 

essas se recuperassem, mas sem um controle estatal. A crença de Hooever, entretanto, aprofundou a crise 

iniciada em 1929 e apenas com a eleição de Roosevelt que uma nova postura foi adotada em 1933.  

Enfim, o novo projeto doi inspirado nas teorias do economista John M. Keynes, que defendia um maior 

controle da economia pelo Estado e a criação de um estado de bem-estar social, com políticas públicas 

voltadas para a assistência social. O New Deal, portanto, se opunha ao antigo liberalismo e colocava o Estado 

de forma atuante nas relações econômicas.  
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Exercícios 

 

1. (Enem 2012)  “Que é ilegal a faculdade que se atribui à autoridade real para suspender as leis ou seu 

cumprimento. Que é ilegal toda cobrança de impostos paraa Coroa sem o concurso do Parlamento, 

sob pretexto de prerrogativa, ou em época e modo diferentes dos designados por ele próprio.Que é 

indispensável convocar com frequência os Parlamentos para satisfazer os agravos, assim como para 

corrigir, afirmar e conservar as leis.” 

Declaração dos Direitos.Disponível em http://disciplinas.stoa.usp.br. Acesso em: 20 dez. 2011 (adaptado). 

 

No documento de 1689, identifica-se uma particularidade da Inglaterra diante dos demais Estados 

europeus na Época Moderna. A peculiaridade inglesa e o regime político que predominavam na Europa 

continental estão indicados, respectivamente, em: 

 

a) Redução da influência do papa —Teocracia. 

b) Limitação do poder do soberano —Absolutismo. 

c) Ampliação da dominação da nobreza —República. 

d) Expansão da força do presidente —Parlamentarismo. 

e) Restrição da competência do congresso —Presidencialismo. 

 

 

2. (PUC- Camp. – 2011) Se há muito riso quando um partido sobe, também há muita lágrima do outro que 

desce, e do riso e da lágrima se faz o primeiro dia da situação, como no Gênesis. [...] Os liberais foram 

chamados ao poder, que os conservadores tiveram de deixar. Não é mister dizer que o abatimento de 

Batista era enorme.  

Batista passeava, as mãos nas costas, os olhos no chão, suspirando, sem prever o tempo em que os 

conservadores tornariam ao poder. Os liberais estavam fortes e resolutos. D. Cláudia levantou-se da 

cadeira, rápida, e disparou esta pergunta ao marido:  

− Mas, Batista, você o que é que espera mais dos conservadores?  

Batista parou com um ar digno e respondeu com simplicidade:  

− Espero que subam.  

(Adaptado de Machado de Assis. Esaú e Jacó. Rio de Janeiro: Nova Aguillar, v.I. p. 1003) 203 - (PUCCamp SP/2011)  

 

Os liberais mencionados no texto assim se denominavam por se considerarem seguidores do 

liberalismo. Assinale a alternativa que apresenta alguns dos princípios e bandeiras do liberalismo: 

a) Defesa do regime constitucional, respeito às liberdades individuais e aos direitos civis.  

b) Apoio às organizações trabalhistas, como os sindicatos, e às organizações empresariais e às 

mobilizações sociais.  

c) Oposição ao poder absolutista, aos valores do Antigo Regime e ratificação das decisões tomadas 

no Congresso de Viena.  

d) Repúdio aos valores iluministas, às monarquias constitucionais e aos privilégios nobiliárquicos e 

eclesiásticos.  

e) Estímulo à ilustração, ao despotismo esclarecido e à disseminação das ideias mercantilistas do 

Antigo Regime. 
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3. Ao Leia o texto. "O século burguês foi uma era de melhoramentos, mais para os burgueses, talvez, do 

que para qualquer outro grupo de pessoas. Sua ideologia carregada de esperanças não era apenas uma 

máscara para encobrir o desespero, mas uma crença sincera no progresso."   

GAY, Peter. A EXPERIÊNCIA BURGUESA DA RAINHA VITÓRIA E FREUD: a educação dos sentidos. São Paulo: Cia das Letras, 

1988. p. 55.   

Todas as alternativas apresentam indicadores do progresso na Europa na segunda metade do século 

XIX, EXCETO  

a) A crença dos indivíduos em relação às possibilidades de ascensão social.  

b) A expansão das ferrovias como meio de intensificar a troca de mercadorias.  

c) A garantia de uma renda mínima às famílias de trabalhadores.  

d) O aumento da capacidade produtiva através da ampliação do número de fábricas.  

 

 

4. (Unicamp 2020) Na Era da Catástrofe (1914-1945), com a Grande Depressão desencadeada pela crise 

de 1929, tornava-se cada vez mais claro que a paz, a estabilidade social, a economia, as instituições 

políticas e os valores intelectuais da sociedade liberal burguesa entraram em decadência ou colapso.  

 

(Adaptado de E. J. Hobsbawm, Era dos extremos: o breve século XX, 1914-1991. São Paulo: Companhia das 

Letras, 1995, p. 112.)  

A partir do excerto acima e dos conhecimentos sobre o período histórico que vai de 1914 a 1945, é 

correto afirmar:  

 

a) A crise de 1929 e as guerras mundiais levaram ao colapso do liberalismo político e econômico na 

Europa e, ao mesmo tempo, à expansão das democracias liberais em países africanos e do Oriente 

Médio.  

b) As soluções para a crise de 1929 centraram-se em um aprofundamento das políticas liberais do 

New Deal, que promoviam responsabilidade fiscal e diminuição do papel do Estado como motor 

de desenvolvimento.  

c) São marcos da crise do liberalismo na Europa: o colapso das principais democracias, a ascensão 

de governos totalitários e autoritários e a descrença no livre-mercado após a crise de 1929.  

d) Verificou-se nesse período o colapso das democracias liberais, com a ascensão do totalitarismo 

na Europa, e o aumento das liberdades econômicas, com a diminuição do papel do Estado como 

solução para a crise de 1929. 
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5. (Unimontes 2015) Adam Smith (1723-1790) escreveu A Riqueza das Nações, obra que se constitui 

como um grande baluarte do capitalismo liberal. Acerca do pensamento desse autor, assinale a 

alternativa correta. 

 

a) Criticava o mercantilismo e considerava que a terra era a fonte de toda a riqueza das nações, fosse 

em sua condição de propriedade comerciável ou em sua condição de espaço de produção. 

b) Defendia a intervenção do Estado na economia de todas as nações como forma de se garantir a 

igualdade e a justiça social. 

c) Condenava o mercantilismo e alegava que, com a concorrência, a divisão do trabalho e o livre 

comércio, alcançar-se-ia a harmonia e a justiça social. 

d) Preconizava a privatização de empresas públicas como forma de se garantir o Laissez-faire, ou 

seja, a produtividade, uma vez que as estatais sempre foram consideradas mal dirigidas e 

ineficientes. 
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Gabarito 

 

1. B 

A Bill of Rigths garantiu o poder político à burguesia e restringiu o poder do monarca inglês, enquanto 

boa parte dos países europeus mantinham o absolutismo como principal forma de governo. 

 

2. A 

Na tradição histórica liberal, um indivíduo deve, acima de tudo, defender a igualdade jurídica, o respeito 

às leis, a liberdade de expressão e pensamento e os direitos civis. 

 

3. C 

Em geral, o progresso econômico tinha pesados custos sociais uma vez que o lucro obtido com a 

exploração da mão de obra do proletariado se manteve na mão da burguesia, enquanto a maior parte da 

população estava relegada a exploração da sua mão de obra nas fábricas e a uma miséria em 

decorrencia dos baixos salários. 

 

4. C 

A Primeira Guerra Mundial e a Crise de 1929 levaram a crise do liberalismo político e econômico no 

mundo capitalista, apontando para a insuficiência do modelo em dar conta de demandas provenientes 

da autorregulamentação da economia e das disputadas imperialistas que remontavam ao século XIX. 

 

5. C 

Considerado o pai do Liberalismo Econômico, Adam Smith acreditava que a riqueza não seria algo 

limitado, mas sim algo que pode crescer com o trabalho, dependendo apenas dos esforços individuais, 

no entanto, para que essa lógica funcionasse, era necessário que cada indivíduo tivesse liberdade para 

realizar seu trabalho e que todos fossem iguais perante as leis. 


