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O Iluminismo e os Depotismo Esclarecido 

 

Resumo 

 

O Iluminismo foi um movimento filosófico iniciado no século XVIII, na França, que promoveu uma 

série de rupturas com o Antigo Regime, ou seja, com o poder absoluto dos reis, a sociedade estamental, o 

mercantilismo e o monopólio da Igreja Católica no campo da cultura. Ele vai influenciar movimentos de 

contestação ao Antigo Regime, como a Revolução Francesa, além da Independência das 13 colônias, a 

Conjuração Mineira, entre outros. 

 

Político  

Do ponto de vista político questionava-se sobretudo o poder absoluto dos reis, modelo adotado 

desde a formação das monarquias nacionais, na passagem da Idade Média para a Moderna. Ao invés do 

absolutismo, muitos filósofos defendiam modelos políticos que limitassem a autoridade do monarca, como 

as monarquias constitucionais, ou até mesmo o regime republicano. É importante lembrar que o sistema 

absolutista se pautava em teorias como a do direito divino dos reis, que não eram consideradas racionais 

pelos iluministas. 

 

Social  

Essas mudanças foram lideradas pela crescente burguesia europeia, cujo protagonismo é evidente, 

seja em movimentos como a Revolução Francesa, ou a Inconfidência Mineira e a Independência dos Estados 

Unidos. Essas ideologias, junto com as Guerras Napoleônicas que estariam por vir influenciariam na crise 

dos sistemas coloniais no século XIX.  

O movimento Iluminista criticava a sociedade estamental, em que as desigualdades eram 

determinadas pelo nascimento. Deste modo, não aceitava-se a ideia de que o primeiro e o segundo estado 

(clero e nobreza) detinham privilégios, enquanto o terceiro estado (burguesia, camponeses, trabalhadores 

urbanos) era visto como inferior. Na sociedade estamental, havia pouquíssima mobilidade a social e a 

desigualdades eram naturalmente aceitas.  

Os Iluministas buscam, através da razão, questionar este modelo de sociedade, que garante 

privilégios oriundos do nascimento, e, ao contrário disso, defendem a igualdade jurídica em os indivíduos. 

Podemos dizer que, do ponto de vista social, defendiam que todos os homens nasciam iguais, questionando 

a sociedade do Antigo Regime, ainda fundamentada em privilégios feudais. 
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Econômico  

As ideias como a liberdade de mercado e o fim dos monopólios da nobreza e do rei surgiram nessa 

época. Há, assim, uma crítica as práticas mercantilistas e a defesa do liberalismo econômico. Considerado 

o pai do liberalismo e um dos grandes nomes da Escola Liberal Clássica, Adam Smith, em seu livro “A Riqueza 

das ações”, defendia que o governo não deveria intervir em assuntos econômicos. Para ele, os preços e 

tarifas seriam regulados pela mão invisível do mercado, a lei da oferta e da procura.  

Havia ainda uma corrente ideológica que dava destaque as atividades agrícolas.  A Fisiocracia 

defendia, assim como o liberalismo econômico de Adam Smith, a não interferência do estado nos assuntos 

econômicos, com a diferença de colocar na atividade agrícola todo o fruto das riquezas. Obviamente que em 

um mundo de desenvolvimento capitalista e industrial, essa ideologia não ganharia a mesma força que as 

ideias de Adam Smith, assim essa ideologia foi sendo considerada obsoleta com o passar dos anos. 

 

 

Principais Filósofos Iluministas  

Montesquieu: Crítico do poder absoluto dos reis, defendia a teoria da tripartição dos poderes, ou seja, 

a divisão do Estado em três poderes: executivo, legislativo e judiciário.  

Voltaire: Fez críticas aos privilégios da nobreza e da Igreja, defendendo as liberdades individuais.  

Rousseau: Considerado o mais radical entre os Iluministas, criticava a sociedade burguesa, a 

propriedade privada e a soberania popular.  

Além destes, Diderot e d’Alambert ficaram conhecidos por compilarem as teorias iluministas na 

Enciclopédia. Esta foi fundamental para que as ideias do século das luzes alcançassem várias partes do 

mundo. 

 

Despotismo Esclarecido 

Como vimos, John Locke, conhecido como Pai do Iluminismo, junto com outros pensadores, Adam 

Smith, Montesquieu, Voltaire e Rousseau, preencheram o século XVIII com ideias liberais e modernas, dos 

mais variados tipos, temas e correntes. A partir desta nova vertente Iluminista, que criticava duramente o 

sistema absolutismo, provocou uma mudança de atitude de grandes monarcas que tiveram que se adaptar 

e “ceder” aos novos pensamentos, atitudes e modos de governar que eram reivindicados por sua população, 

em especial a burguesia, que clamava por liberdades econômicas, fim dos privilégios e igualdade jurídica. 

Estes ficaram conhecidos como Déspotas Esclarecidos.  

Toda essa preocupação se dava, principalmente, com intuito de evitar revoluções em seus domínios, 

como viera a acontecer na própria Inglaterra, século XVII e na França, século XVIII, que viria a carimbar o 

mundo de vez com o sentimento Iluminista. Temos como exemplo de Déspota Esclarecido, ou Absolutista 

Ilustrado, o Marquês de Pombal em Portugal que atua de maneira bem incisiva na estrutura da exploração 

colonial que existia naquele momento, inclusive no Brasil. Relações com algumas Ordens da Igreja Católica 
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foram diminuídas e a otimização dos lucros foi ampliada. Grandes impostos permearam o Brasil, que vivia a 

mineração, como a Derrama.  

Outro exemplo de despotismo esclarecido foram as reformas bourbônicas no século XVIII instaladas 

na América espanhola, e que implicaram em estratégias mais racionais e um maior controle sobre os 

colonos. Elas provocaram reações negativas por parte das lideranças criollas.  

O “Século das Luzes”, como fica conhecido o século XVIII, objetiva acabar de vez com os resquícios 

herdados ainda da “Idade das Trevas”, maneira pejorativa de chamar a Idade Média. Dentre as inúmeras 

transformações verificadas na Europa, os déspotas esclarecidos emergem como figuras que – para 

permanecer no poder – realizam reformas em seus respectivos reinos com o objetivo de permanecer no 

poder frente a uma sociedade em constante transformação 
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Exercícios 

 

1.  "Movimento intelectual portador de uma visão unitária do mundo e do homem, o Iluminismo, apesar 

das diversidades de leituras que lhe são contemporâneas, conservou uma grande certeza quanto à 

racionalidade do mundo e do homem." (Francisco Falcon - Iluminismo)  

 

O movimento Iluminista, no século XVIII, representou a:  

a) Crítica ao mecanismo, fundamentada nos dogmas do pensamento religioso católico.  

b) Justificativa da dominação do homem pelo homem, representada nas práticas escravistas.  

c) Defesa da teocracia pontifícia, frente aos abusos cometidos pela monarquia absoluta.  

d) Afirmação das ideias do progresso e natureza, o que permitiu o avanço do conhecimento racional.  

e) Subordinação ideológica do poder político civil às práticas e doutrinas da Igreja contra-reformista 

 

2. No período do Iluminismo, no século XVIII, o filósofo Montesquieu defendia:  

a) divisão da riqueza nacional.  

b) divisão dos poderes executivo, legislativo e judiciário.  

c) divisão da política em nacional e internacional.  

d) formação de um Poder Moderador no Congresso Nacional.  

e) implantação da ditadura moderna.  

 

 

3. "Liberdade de pensamento é a vida da alma."  

Ensaio de poesia épica , em 1727  

 

Para os historiadores filósofos do século XVIII, tal como Voltaire, a insatisfação com os cânones da 

Igreja e do absolutismo monárquico provocaram a denúncia do obscurantismo como se observa na 

afirmação do(a)  

a) reconhecimento da igreja institucional. 

b) valorização da liturgia em latim. 

c) postura mística da Igreja, que sustentava o dogma da trindade.  

d) convivência enclausurada nos mosteiros e abadias.  

e) exercício da razão na experiência religiosa. 
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4. O Iluminismo foi uma filosofia nascida na Inglaterra e atingiu seu maior esplendor na França, no 

século XVIII, tendo por representantes Voltaire, Montesquieu, Rousseau, etc. Uma das suas 

características foi a seguinte: 

a) Defender os ensinamentos das Igrejas Católica e Protestante. 

b) Ensinar que o homem não é livre, mas marcado pelo determinismo geográfico. 

c) Combater o absolutismo real e pregar o liberalismo político. 

d) Pregar a censura para os espetáculos de circo e de teatro. 

e) Recomendar a pena de morte como maneira de coibir a criminalidade. 

 

5. “Constituída de 35 volumes, contou com o trabalho de 130 colaboradores: Montesquieu contribuiu 

com um artigo sobre estética; Quesnay e Turgot versaram sobre economia; Rousseau discorreu 

sobre música e Voltaire e Hans Holbach sobre filosofia, religião e literatura. Embora pretendesse 

mostrar a unidade íntima entre a cultura e o pensamento humano, as opiniões de seus autores 

divergiam muito. Sobre religião, por exemplo, era difícil chegar-se a um consenso, já que havia 

deístas e ateístas” 

VICENTINO, C. História Geral. Ensino médio. São Paulo: Scipione, 2000. p. 239. 

 

As características acima expostas referem-se à obra conhecida como: 

a) Contrato Social. 

b) Segundo Tratado do Governo Civil. 

c) Enciclopédia. 

d) Cartas inglesas. 

e) Cartas persas. 

 

6. A Filosofia Iluminista possibilitou, no século XVIII, o surgimento do Despotismo Esclarecido, praticado 

por monarcas e príncipes, destacando-se Frederico II e José II, respectivamente na Prússia e Áustria. 

Assinale a alternativa correta:  
a) Fiéis aos seus mestres iluministas, os citados monarcas dividiram o poder com parlamentos 

democraticamente eleitos.  

b) Representantes dos nobres, os monarcas que aplicaram o Despotismo Esclarecido nada fizeram 

pela instrução pública, pois pensavam que a instrução popular poderia levar às revoluções 

contestadoras da monarquia.  

c) Os Déspotas Esclarecidos renunciaram à guerra como fórmula política, sendo o exemplo dado 

inicialmente por Frederico II.  

d) A exemplo do rei José II, de Portugal, e do seu ministro Marquês de Pombal, todos os Déspotas 

Esclarecidos perseguiram os jesuítas ou inacianos.  

e) No plano econômico, os Déspotas Esclarecidos aplicaram a Fisiocracia, incentivaram a agricultura 

e intervieram, regulamentando, a economia. 
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7. Leia o texto a seguir referente ao historiador liberal inglês Lord Acton (1834-1902):  

“Embora [Lord] Acton nunca tenha publicado um livro, ele escreveu vários artigos que refletiram seu 

apaixonado interesse sobre a história da liberdade, tolerância religiosa e governo constitucional. De 

acordo com Acton, não podemos entender a história da civilização ocidental se não conseguirmos 

avaliar o conflito  eterno entre a liberdade e o poder. A ideia de liberdade, ele disse, 'é a unidade, a única 

unidade da história do mundo, e o princípio único de uma filosofia da história'.”  

(Smith, George H. Lord Acton e a História da Liberdade. Portal do Libertarianismo.)  

  

O texto sugere que Lord Acton:   

a) defendia que o liberalismo precisava tomar o poder para tornar os homens livres.  

b) defendia a ideia de liberdade como sendo aquilo que dá unidade e sentido para a história humana.  

c) acentuava o combate entre poder e liberdade, defendendo que a tomada do poder era o principal 

objetivo da “história da Liberdade”.  

d) defendia que o poder não poderia corromper o homem, já que suas características virtuosas eram 

inabaláveis.  

e) defendia a liberdade apenas do nível político e, no nível econômico, a intervenção maciça do 

Estado. 

 

8. Os déspotas esclarecidos procuravam modificar os métodos e objetivos de ação do Estado. Em geral, 

apresentavam-se apenas como "os primeiros servidores do próprio Estado". Entre as manifestações 

do despotismo esclarecido, pode-se incluir:  

a) a adoção da fraseologia dos filósofos iluministas para a modernização de seus respectivos 

Estados;  

b) seu sucesso em países onde a burguesia era muito forte e atuante;  

c) a durabilidade e coerência de suas reformas implantadas nos países da Europa Ocidental;  

d) a adaptação de princípios novos a Estados com condições socioeconômicos e políticas bastante 

avançadas;  

e) a destruição da religião revelada e da autoridade da Igreja através de precoces ideias de 

materialismo  histórico. 

 

 

 

 



 
 

 

 

7 

História 

 

9. “Consideramos evidente as seguintes verdades: que todos os homens foram criados iguais; que 

receberam de seu Criador certos direitos inalienáveis; que entre eles estão os direitos à vida, à 

liberdade e à busca da felicidade.”  

(Declaração de Independência dos Estados Unidos da América, 2 de julho de 1776).  

 

 Essa passagem denota: 

a) o desejo do Congresso Continental de delegados das Treze Colônias no sentido de empreender 

reformas profundas na sociedade do novo país. 

b) a utilização da ideia de Direitos Naturais, no contexto do Iluminismo. 

c) que o Congresso Continental, apesar de rebelde à Inglaterra, permanecia fiel ao ideário do 

absolutismo, pois  deste emanavam os ideais que defendia. 

d) influência das reformas empreendidas no século XVIII pelos chamados "déspotas esclarecidos" 

da Europa. 

 

10. Baseados no Iluminismo, particularmente no pensamento de Voltaire, os soberanos da Prússia, 

Rússia, Áustria, Espanha e Portugal procuraram adequar as estruturas econômicas de seus países:  

a) A uma política autoritária, com medidas de caráter liberal com grande participação popular.  

b) Ao capitalismo que começava a se impor com nitidez.  

c) Às ideias da Ilustração, oriundas da burguesia, concretizando-as com sua efetiva participação.  

d) À modernização mediante grande desenvolvimento comercial e alto índice de urbanização.  

e) A uma política modernizadora, de caráter liberal e participativo. 
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Gabarito 

 

1.  D  

Os conceitos iluministas eram guiados principalmente pela razão, perspectiva colocada em evidência 

desde o renascimento. 

 

2.  B  

Para Montesquieu, essa divisão de poderes era uma forma de subordinar os reis a outros poderes, 

combatendo, dessa forma, o autoritarismo político do absolutismo.  

 

3.  E  

Ele defendia, ainda, a liberdade religiosa. 

 

4.  C 

 A principal crítica dos Iluminista direcionava-se ao poder absoluto dos reis, devido a isso, defendia, 

princípios do liberalismo político.  

 

5.  C  

A Enciclopédia foi organizada por Diderot e D’Alembert, que pretendiam, em linhas gerais, aglutinar em 

uma só obra, de forma resumida, todo o pensamento produzido pelos iluministas e pelos fisiocratas 

 

6.  E  

Esses monarcas adotaram medidas modernizantes, inspiradas no Iluminismo, para não perder o poder. 

 

7.  B  

Um dos princípios básicos para compreendermos o Iluminismo é justamente a defesa da liberdade dos 

homens.  

 

8.  A  

Tais medidas tinham como objetivo modernizar o reino e mantê-los no poder, já que o ideário Iluminista 

ameaça o poder dos monarcas absolutistas.  

 

9.  B  

A Declaração foi inspirada em princípios defendidos por Locke, como pode-se ver a partir do 

documento.   

 

10.  B  

Com o avanço do modo de produção capitalista, os monarcas se viram obrigados adotar reformas em 

seus respectivos reinos. 


